
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

      ____________ № _____ 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення  конкурсного відбору проєктів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок за участю закладів та установ, що належать до сфери управління 

Міністерства охорони здоров’я України, виконання яких розпочнеться у 

2022 році за рахунок коштів державного бюджету 

 

Міністерство охорони здоров’я України оголошує конкурсний відбір 

проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-

технічних (експериментальних) розробок за участю закладів та установ, що 

належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, 

виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Метою проведення Конкурсу є формування пропозицій щодо державного 

замовлення на фундаментальні і прикладні наукові дослідження, науково-

технічні (експериментальні) розробки відповідно до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність». 

Організатором Конкурсу є Міністерство охорони здоров’я України. 

 

1. Тематика Конкурсу 

На конкурс подаються фундаментальні і прикладні наукові дослідження, 

науково-технічні (експериментальні) розробки за тематикою відповідно до 

Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 

Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1056. 

 

2. Умови та місце проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться відповідно до: 

Вимог до учасників конкурсного відбору та підстав для відхилення 

заявки; 

Примірної форми відомостей до заявки на фінансування нових наукових 

досліджень і розробок; 

Примірної форми відомостей до заявки на фінансування перехідних 

наукових досліджень і розробок; 

Примірної форми заявки на фінансування наукових досліджень і 

розробок; 
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Примірної форми анотованого звіту за завершеним науковим 

дослідженням і розробкою; 

Методичних рекомендації щодо підготовки проєктів заявок на 

фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Документи подаються до Директорату медичних кадрів, освіти і науки 

Міністерства охорони здоров’я України у паперовому та електронному вигляді 

на CD-диску (один примірник) за поштовою адресою:  

Міністерство охорони здоров’я України 

вул. Грушевського, буд. 7, м. Київ, 01601; 

та на електронну адресу: sciencemoz@gmail.com. 

Телефон для довідок: (044) 253-24-44. 

 

3. Підстави для відхилення заявки 

1. Надання недостовірної інформації та інших ознаках порушення 

академічної доброчесності (заявки відхиляються від участі у конкурсі й не 

підлягають апеляції та повторному розгляду). 

2. Невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки на 

фінансування наукових досліджень і розробок формі, що встановлена 

Міністерством охорони здоров’я України. 

3. Подання учасником конкурсу пакета документів не в повному обсязі. 

 

4. Кінцевий строк подання документів для участі в Конкурсі 

До 18 години 00 хвилин 07 квітня 2021 року. 

 

Заявка може бути відкликана учасником конкурсного відбору до 

закінчення кінцеву строку подання заявок, надіславши лист про відкликання 

заявки Директорату медичних кадрів, освіти і науки. 

 

Прогнозований обсяг видатків державного бюджету на 2022 рік для 

фінансування наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок, що будуть відібрані за результатами Конкурсу, становить 

101 291,6 тис. грн (сто один мільйон двісті дев’яносто одна тисяча шістсот 

гривень). 

 

 

В.о. Генерального директора  

Директорату медичних кадрів,  

освіти і науки            Тетяна ОРАБІНА 


