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Закладам вищої освіти та науковим 
установам, які належать до сфери 
управління Міністерства освіти і 
науки України

Щодо подання клопотання та матеріалів 
на здобуття Премії Кабінету Міністрів 
за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701 
засновано Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій (далі -  Премія) та затверджено Положення про Премію.

Зазначена Премія присуджується на конкурсних засадах щороку до Дня 
науки за особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних 
технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної 
продукції.

Це друга за значимістю премія після Державної премії України в галузі 
науки і техніки.

Розмір Премії визначається щороку Кабінетом Міністрів У країни.
З моменту заснування Премія присуджувалася вже шість разів - у 2013, 

2014, 2016, 2018, 2019 роках по 5 Премій та у 2017 році -  4 Премії.
У 2019 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 

2019 р. № 294-р Премію присуджено авторським колективам таких робіт: 
«Розробка та впровадження інноваційних малоінназивних технологій лікування 
вогнепальних переломів кісток кінцівок та ортопедичної патології», «Розробка 
та впровадження інноваційної технології виробництва екологічно чистих 
агроефективних мінеральних добрив на базі нових видів фосфатної сировини», 
«Створення та впровадження інноваційних технологій виготовлення 
крупногабаритних редукторів важкого машинобудування», «Створення 
комплексу з виробництва зарядів вітчизняного твердого палива та 
експериментального відпрацювання ракетних двигунів», «Інноваційна
технологія та устаткування для вирощування супервеликих монокристалів 
тугоплавких металів (вольфраму і | ^Де ш^Роз мі р  Премії у 2019 році -  
200,0 тис. грн за кожну роботу, т/9-з48 від 04.06.2019
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Повідомляємо, що оголошення про проведення з 1 червня 2019 року 
нового конкурсу на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження інноваційних технологій розміщено у газеті 
«Урядовий кур’єр» від 25 травня 2019 р. № 97 (6460), стор. 11 та на офіційному 
веб-сайті МОЇ І України.

Відповідно до пунктів 5 та 14 Положення про Премію:
заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України (далі - заявники), подають 
щороку до 1 серпня року, в якому оголошено конкурс, до МОН клопотання про 
присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій;

МОН України щороку відбирає не більш як п’ять робіт і до 1 жовтня року,
в якому оголошено конкурс, подає заявки та відповідні матеріали на конкурс на 
здобуття Премії.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Положення про Премію до участі 
у конкурсному відборі приймаються роботи, результатом яких є реалізовані 
вагомі інноваційні проекти, їх результати мають бути застосовані на практиці не 
менше ніж за рік до дати їх висунення на здобуття Премії та широко впроваджені 
у виробництво.

З умовами проведення конкурсу та вимогами до оформлення документів 
можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України (www.mon.gov.ua) у розділі «Головна», «Наука», «Наука», «Премія 
Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних 
технологій», підрозділ «Вимоги до оформлення документів».

Контактні особи для довідок: Логвиненко Наталія Андріївна -  
(044) 287 82 66, e-mail: logvynenko@mon.gov.ua; Паладійчук Сергій Михайлович 
-(044) 287 82 38, e-mail: paladijchuk@mon.gov.ua.

Заступник Міністра освіти 
і науки України М. В. Стріха
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