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про затвердження Порядку проведення Конкурсного вiдбору наукових,
науково-технiчних робiто

установОю
Украiнп>

<<ЩенТр

що плануються до виконання

Щерпсавною

громадськогО здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоровОя

вiдповiдно до абзацу 9 пiдпункту б роздiлу yII Статуту .щержавноi
установИ <ЩентР громадсЬкогО здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраiЪи>, затверДженого нак€вом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни

ВiД 03 ВеРеСня 202I року Ns1870, керуючись Порядком проведення конкурсного
вiдбору наукових, науково-технiчних робiт, Що плануються до виконання за

РаХУНОК КОШТiВ Державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 12 вересня 2018 року Nч739, Порядком використання
коштiв, передбачених
державному бюджетi для створення бiокластеру
<Бiологiчна безпека та розвиток бiотехнологiчних технологiй>>, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 серпня 2021 року Jrlb 869, та з
МеТОЮ ВИЗнаЧення етапiв проведення конкурсного вiдбору наукових, науково_
технiчних робiт, що плануються до виконання у Щентрi

у

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення Конкурсного вiдбору наукових,
науково-технiчних робiт, що плануються до виконання ,щержавною установою
KL{eHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнп> (д*i
-

Порядок), що додаеться.

2.

Фiлii

у

<Украiнський iнститут дослiджень
сферi
громадського здоров'я>> .Щерrкавноi установи <Щентр громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> (Нестеровiй О.) забезпечити
РОЗМiЩення цього Порядку на офiцiйному веб-сайтi Щентру у роздiлi <<Наукова
дiяльнiсть - Оголошення про проведення KoHKypciB>>.
Щиректору

3. Контроль за виконанням цього наказ,

В.о. Генерального директора

ишаю за собою.

Людмила ЧВРНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щержавноi установи

<Щентр

громадсъкого здоров'я MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪи>
вiд <</3
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ПРОВеДеНня Конкурсного вiдбору наукових, науково-технiчних робiт, що
плануються до виконання за рахунок коштiв державного бюджету
Щержавною установою <<Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни>>

1. зАгАльнI положЕння
1.1. [{им Порядком визначаеться гrроцедура проведення конкурсного
ВiДборУ наукових, науково-технiчних робiт, що плануються до виконання за

рахунок коштiв державного бюджету (далi - Конкурс) Щержавною установою
KI_{eHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> (д-i
Щентр), як органiзатором Конкурсу.
1.2. Функцiй органiзатора Конкурсу у I_{eHTpi покладенi на Фiлiю
<УкраiЪський iнститут дослiджень у сферi громадського здоров'я>> ЩержавноТ
УСТаНОВИ <Центр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраiЪш (далi - Фiлiя).
1.3. Метою проведення Конкурсу е вiдбiр наукових, науково-технiчних
науково-технiчних
робiт, спрямованих на отримання нових наукових
(ПРикладних) результатiв вiдповiдно до актуЕLJIьних потреб економiки,
СУспiльства та нацiональноi безпеки, зокрема у сферi цромадського здоров'я.
1.4. Конкурсу проводиться вiдповiдно до cTaTTi 58 Закону Украiни <Про
НаУКОВУ i наУково-технiчну дiяльнiсть>>, Закону УкраТни <Про наукову i науковоТеХНiчнУ експертизу), Порядку проведення конкурсного вiдбору наукових,
НаУКОВо-технiчних робiт, що плануються до виконання за рахунок коштiв
ДеРЖаВного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Вiд 12 Вересня 2018 року J\b 739, Порядку використання коштiв, передбачених у
ДеРЖаВНОМУ бюджетi для створення бiокластеру <<Бiологiчна безпека та розвиток
бiОтехнологiчних технологiй>>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 18 серпня 2021року Ns 869.
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1.5. Конкурс проводиться з дотриманням принципiв законностi, piBHocTi

УМОВ Для Учасникiв конкурсу, прозоростi, вiдкритостi, об'ективностi, уникнення

конфлiкту iHTepeciB.

2. ОРГАНIЗАЦIЯ ПЦГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться за тематиками, затвердженими MiHicTepcTBoM
охорони здоров'я Украiни, вiдповiдно до Порядку формування тематики
наукових дослiджень i науково-технiчних (експериментыIьних) розробок, що
фiНансУються за рахунок коштiв державного бюджету, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11 сiчня 201S року }lb З.
2.2. Органiзатором Конкурсу е Щентр, що забезпечуе наступнi етапи його
проведення:

2.2.L. утворення Конкурсноi KoMicii з вiдбору наукових дослiджень та

розробок (далi

- Комiсiя);

2.2.2. прийняття рiшення про проведення Конкурсу та оприлюднення

оголошення про його проведення;

2.2.З. укладення договорiв для проведення науковоi

та

науково_

технiчноi експертизи заявок, поданих на Конкурс;
2.2.4. прийняття рiшення щодо затвердження результатiв Конкурсу;
2.2.5. оприлюднення резуJIьтатiв Конкурсу.
2.3.Фiлiя забезпечуе наступнi етапи проведення Конкурсу:
2.З.t. розробка пропозицiй щодо оголоIцення про проведення Конкурсу
вiдповiдно до тематики, затвердженоi MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни;
2.З.2. забезпечення роботи KoMicii;
2.З.З. приймання (одержання) документiв, поданих учасниками
конкурсу, у тому числi здiйснення реестрацii заявок;
2.З.4. попереднiй розгляд поданих учасниками конкурсу змвок та
ДоДаних до них документiв на вiдповiднiсть вимогам, встановленим умовами
Конкурсу;
2.3.5. внесення пропозицiй щодо вимог до квалiфiкацii експертiв для
проведення науковоi та науково-технiчноi експертизи заявок, поданих на
Конкурс, з урахуванням визначеноi тематики;
2.3.6. органiзацiю проведення HayKoBoi та науково-технiчноI експертизи
заявок зовнiшнiми експертами.
2.4. Щля проведення фахових консультацiй та надання наукових
рекомендацiЙ, пiдготовки та IIроведення конкурсу Щентр утворюс Комiсiю.
2.5.З метою проведення науковоi та науково-технiчноi експертизи
ПОДаних заявок Щентр зzlлучае експертiв з квалiфiкацiею, що вiдповiдас тематицi
Та УМовам Конкурсу. Оплата послуг проведення науковоi та науково-технiчноi
експертизи поданих заявок здiйснюеться у розмiрах, що вiдповiдають Нормам
ОплаТи працi експертiв, якi залучаються для проведення державноi науковоi та
НаУкоВо-технiчноi експертиз, що проводяться за рахунок коштiв державного
бюджету, затвердженими нак€вом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд
20 березня 20117 року Ns 434, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 03
квiтня 20t7 роцу за J\b 442lЗOЗ|0.

3. оголошЕння

конкурсу

3.1. Комiсiею здiйснюеться розробка, пiдготовка оголошення про
проведення Конкурсу (далi - Оголошення) за органiзацiйноi пiдтримки Фiлii та
подання його Щентру для подапьшого затвердження.
3.2. Пропозицii щодо оголошення формуються вiдповiдно до тематики)

затвердженоi MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраiЪи. оголошення
розробляеться вiдповiдно до Порядку проведення конкурсного вiдбору
НаУКОВих, науково-технiчних робiт, що плануються до виконання за рахунок
КОШТiВ ДеРЖаВНОго бюджету, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд12 вересня 2018 року Jф739.
3.3.

Комiсiя розглядае пропозицii Фiлii на засiданнi,

узгоджуе
Оголошення протоколом засiдання та направляе до Щентру.
3.4. ОГОЛОшення затверджуеться нак€}зом Щентру та оприлюднюеться на
ЙОГО офiцiйному сайтi
роздiлi <<Наукова дiяльнiсть> Оголошення про
проведення KoHKypciB>.
3.5. ЩатОю початку Конкурсу е дата оприлюднення Оголошення.
ТРИВа-ПiСть конкурсу встановлюеться у кожному конкретному випадку та
ВКаЗУеТЪСЯ В Оголошеннi, з урахуванням вимог Порядку проведення конкурсного
ВiДбОРУ НаУкових, науково-технiчних робiт, що плануються до виконання за
РаХУНОК КОШтiв Державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 12 вересня 2018 року Ns 739.
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4. ПРИЙМАННЯ ТА РОЗГ ЛЯДЗАЯВОК

4.1. ПРИйМання (одержання) документiв, поданих учасниками конкурсу,
та реестрацiю заявок здiйснюе Фiлiя.
4.2. ФiЛiя Здiйснюе попереднiй розгляд заявок на вiдповiднiстъ вимогам,
ВСТаНОВлениМ умовами конкурсу. Невiдповiднiсть перелiку та оформлених
ПОДаниХ учасником конкурсу документiв вимогам, визначеним умовами
конкурсу, е пiдставою для ik вiдхилення за формальними ознаками.
4.3. ЩеНТР наДсилае заявки, що не були вiдхиленi пiсля попереднього
РОЗГЛяДУ: для проведення первинноi HayKoBoi i науково-технiчноi експертизи
Вiдповiдно до Закону Украiни <Про наукову i науково-технiчну експертизу> та
укладае вiдповiднi договори.
4.4. Строк проведення науковоТ i науково-технiчноТ експертизи
визначаються договором залежно вiд характеру та складностi об'скта

експертизи.
4.5. ЕКСпертизу кожноi заявки здiйснюють не менше нiж два експерти, якi
НаДаЮТЬ oKpeMi Висновки науковоi i науково-технiчноi експертизи. У випадку
СУТТеВОi РОЗбiжностi оцiнок експертiв щодо однiеi i Tiei ж заявки призначаеться
повторна експертиза цiеi заявки.
4.6. З МеТою забезпечення прийняття неупереджених рiшень пiд час
ПРОВеДеННЯ НаУковоТ науково-технiчноi експертизи заявок експерти мають
УНИкаТи конфлiкту iHTepeciB вiдповiдно до статей 4 та 2l Закону Украiни кПро
наукову i науково-технiчну експертизу)).
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5. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ КОНКУРСУ
5.1. Комiсiя за результатами науковоi i науково-технiчноi експертизи
заявок та з урахуванням iх вiдповiдностi критерiям, визначеним органiзатором

КОнкУрсу, формуе пропозицiЙ щодо перелiку наукових, науково-технiчних робiт,
ЩО плануються до виконання за рахунок коштiв державного бюджету, та Тх
виконавцiв (переможцiв конкурсу) та надае пропозицii до Щентру.
5.2. Рiшення про затвердження результатiв Конкурсу оформлюеться
наказом Щентру та оприлюднюеться на офiцiйному сайтi Щентру не пiзнiше нiж
через десять календарних днiв пiсля його прийняття.
5.3. За результатами Конкурсу Щентр укладае договори iз переможцями,
про надання послуг iз провадження науковоi, науково-технiчноi дiяльностi та
здiйснюс контроль за його виконанням.

В.о. Генерального директора

Людмила ЧЕРНЕНКО

