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Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти і науки Укра.і.ни від 15.05.2018 року № 474

"Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень` і розробок"

нАкАзую:
1. деканам факультетів, керівникам науково-дослідних підрозділів:
1.1. На засіданнях Вчених (науково-технічних) рад провести перший етап

внутрішнього конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень,
прикладних досліджень,
науково-технічних (експериментальних) розробок,
виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету за кодом програмно.і. класифікаці.і. видатків та кредитування
державного бюджету 2201040.

Надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе значення для
підвищення обороноздатності та національно.і. безпеки держави, згідно з напрямами
критичних технологій, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів Укра.].ни
від 30 серпня 2017 року № 600 "деякі питання розвитку критичних технологій у сфері
виробництва озброєння та військовоЇ техніки", а також мають прикладні результати

подвійного використання, конкурентоспроможні на світовому ринку.
1.2. до 15 червня 2018 року подати у відділ науково-технічно.і. інформаці.і. та

науково-організаційноЇ роботи НдЧ (к. 348) рекомендовані проекти у друкованому
варіанті (1 примірник) і на електронному носі.і. (додатки 1, 2), інформацію до проектів
(додаток 3), згоду основних виконавців на участь у виконанні НдР (додаток 4), витяги
із протоколів Вчених (науково-технічних) рад, перелік проектів (додаток 5). Накази та
додатки розміщені на lпu.еdu.uа + наука + науково-дослідна частина.
Наукові керівники самостійно вносять проекти в єдину інформаційну систему
"Наука в університетах" Міністерства освіти і науки Укра.і.ни за інструкцією, що
представлена за адресою mоп.гіt,огg.uа.
2. Голові Науково-технічно.і. ради Університету Гладишевському Р.Є. :

2.1. до 1 липня 2018 року забезпечити проведення другого етапу внутрішнього
конкурсу, розглянути та затвердити результати експертизи проектів.
2.2. до 6 липня 2018 року подати до департаменту науково-технічного розвитку
Міністерства освіти і науки УкраЇни hерелік проектів, що пропонуються до виконання
за рахунок видатків державного бюджету, починаючи з 2019 року, та відповідні

супровідні документи.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково.і. роботи
Гладишевського Р.Є.
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