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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.06.2013  № 851

Зареєстровано в
Міністерстві  
юстиції України 
17 липня 2013 р.  
за № 1200/23732

Про затвердження Порядку приймання,
попереднього розгляду документів та підготовки

пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і

впровадження інноваційних технологій
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  
№ 1362 від 28.12.2015}

Відповідно до пунктів 13, 15, 17 Положення про Премію Кабінету
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012
року № 701, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок приймання, попереднього розгляду документів та
підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій,
що додається.

2. Держінформнауки України (Семиноженко В.П.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д.В. Табачник
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
освіти і науки України  
26.06.2013  № 851

Зареєстровано в
Міністерстві  
юстиції України 
17 липня 2013 р.  
за № 1200/23732

ПОРЯДОК 
приймання, попереднього розгляду документів та
підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на
здобуття Премії Кабінету Міністрів України за

розроблення і впровадження інноваційних
технологій

{У тексті Порядку слова «Держінформнауки України» замінено
абревіатурою «МОН» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1362
від 28.12.2015}

1. Цей Порядок визначає для МОН процедуру:
приймання та попереднього розгляду документів щодо робіт, висунутих на

здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій (далі - Премія);

підготовки обґрунтованих пропозицій Комітетові з присудження Премії
Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій (далі - Комітет) щодо робіт з розроблення і впровадження
інноваційних технологій (далі - роботи), результатом яких є реалізовані
інноваційні проекти;

підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про
присудження Премії.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку застосовуються у
значеннях, наведених у Положенні про Премію Кабінету Міністрів України
за розроблення і впровадження інноваційних технологій, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 701 (далі -
Положення про Премію).
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3. МОН:
визначає структурний підрозділ для приймання та попереднього розгляду

документів щодо робіт, висунутих на здобуття Премії;
забезпечує організаційну, інформаційну та технічну діяльність Комітету;
забезпечує проведення акредитованими державними науковими

установами попередньої експертизи робіт, висунутих на здобуття Премії;
утворює необхідні для розгляду робіт, висунутих на здобуття Премії,

експертні групи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та
інноваційної діяльності (далі - експертні групи);

щороку до 01 червня оприлюднює у засобах масової інформації і на
офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на здобуття
Премії та умови його проведення;

щороку до 01 жовтня року, в якому оголошено конкурс, приймає від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної
академії наук України, Національної академії медичних наук України,
Національної академії аграрних наук України для попереднього розгляду
документи щодо робіт, висунутих на здобуття Премії, а саме:

1) заявку за встановленою формою;
2) список робіт на здобуття Премії за підписом керівника відповідного

органу виконавчої влади або академії;
3) описи робіт із зазначенням суті впровадженої інноваційної технології та

передбаченої пунктом 6 Положення про Премію інформації;
4) короткі описи робіт;
5) список претендентів на здобуття Премії (прізвище, ім'я та по батькові,

місце основної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання), засвідчений
кадровою службою заявника;

6) довідку про творчий внесок у роботу на кожного з авторів роботи
окремо, де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний
творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій, загальна
кількість посилань на публікації автора (згідно з базою даних SCOPUS), h-
індекс, підписану заявником та скріплену печаткою (за наявності);

7) особовий листок з обліку кадрів за підписом начальника кадрової
служби за місцем роботи або навчання, скріплений печаткою (в одному
примірнику);

8) копію документа, що посвідчує особу (в одному примірнику);
9) копії патентів, які належать до роботи, копії документів про

випробування і впровадження роботи у виробництво;
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10) згоду суб'єктів персональних даних на обробку персональних даних;
11) згоду заявника на публікацію назви роботи та прізвищ претендентів на

здобуття Премії у засобах масової інформації;
щороку до 30 жовтня року, в якому оголошено конкурс, забезпечує

публікацію переліку робіт із зазначенням авторів робіт, висунутих для участі
в конкурсі, у засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті з
урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

щороку в строк, визначений пунктом 17 Положення про Премію,
забезпечує підготовку та подання до Комітету обґрунтованих пропозицій
щодо робіт, висунутих на здобуття Премії, та їх представлення головами
експертних груп на розгляд Комітету;

забезпечує зберігання документів щодо робіт, авторські колективи яких
були удостоєні Премії;

організовує повернення документів (крім описів робіт та списків
претендентів на здобуття Премії) міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, Національній академії наук України, Національній академії
медичних наук України, Національній академії аграрних наук України щодо
робіт, авторські колективи яких не були удостоєні Премії.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки №  1362 від
28.12.2015}

4. Документи щодо робіт, висунутих на здобуття Премії перевіряються на
відповідність вимогам пунктів 3, 7, 8, 9, 14 Положення про Премію та у
випадку відповідності їх вимогам, реєструються відповідним структурним
підрозділом МОН для участі у конкурсі. У разі невідповідності поданих
документів зазначеним вимогам вони протягом 10 робочих днів з дати їх
надходження до МОН повертаються міністерствам, іншим центральним
органам виконавчої влади, Національній академії наук України, Національній
академії медичних наук України, Національній академії аграрних наук
України із зазначенням підстав для повернення.

У разу усунення недоліків до 1 жовтня року, у якому оголошено конкурс,
документи можуть бути подані до МОН повторно.

5. Після реєстрації для участі у конкурсі документів щодо робіт, висунутих
на здобуття Премії відповідно до пункту 4 цього Порядку, описи робіт
направляються на експертизу в державну наукову експертну установу та на
розгляд експертних груп.

6. За результатами розгляду описів робіт експертними групами МОН подає
Комітету обґрунтовані пропозиції у вигляді «Збірника коротких
характеристик робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету Міністрів
України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, заснованої
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постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. №  701» і
узагальненої таблиці експертної оцінки робіт, висунутих на здобуття Премії
Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій, державної наукової експертної установи та щодо кожної
висунутої на конкурс роботи - опис роботи з додатками за формою,
затвердженою протоколом засідання Комітету з присудження Премії Кабінету
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки № 1362 від 28.12.2015}

7. За пропозиціями Комітету щодо присудження Премії готується
відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України.

Директор департаменту  
наукової діяльності  

та ліцензування О.В. Якименко
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