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Про оголошення конкурсного вiдбору наукових, науково-технiчних робiто
що плануються до виконання за рахунок коштiв дер}кавного бюдпtету
Щержавною установою <<Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраТни>>

Вiдповiдно до абзацу 9 пiдпункту б роздiлу VII, пiдпункту б гryнкту 3

роздiлу XI Статутугу ,Щержавноi установи <Щентр громадського здоров'я
ни здоров'я Украiни>, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBaMiHicTepcTBa охоро.

охорони здоров'я Украiни вiд 03 вересня 2021r року Ns 1870, керуючись статтею
58 Закону Украiни <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>>, Порядком
проведення конкурсного вiдбору наукових, науково-технiчних робiт, що
плануються до виконання за рахунок коштiв державного бюджету,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 12 вересня20118 року
J\b 739, Порядком використання коштiв, передбачених у державному бюджетi
для створення бiокластеру <Бiологiчна безпека та розвиток бiотехнологiчних
технологiй>>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18
серпня 202I року Nч 869, накЕвом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 14
вересня 2021- року ЛЬ 1932 <Про затвердження тематики наукових дослiджень i
науково-технiчних (експеримент€tльних) розробок iмунобiологiчних препаратiв
таlабо виробiв для дiагностики iп vitro, якi необхiдно розпочати виробляти в
УкраiЪi в рамках напряму <<,.Щiагностика iнфекцiйних захворюванъ) на202|-2023
роки>>, та враховуючи протокол засiдання Конкурсноi KoMicii з вiдбору наукових
дослiджень та розробок у ,Щержавнiй ycTaHoBi <Центр громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> вiд 15 вересня 2021r року Nэ 2

НАКАЗУЮ:

1. Оголоситиконкурсний вiдбiр наукових, науково-технiчнихробiт, що
плаЕуються до виконання за рахунок коштiв державного бюджету за програмою
<<Створення бiокластеру <Бiопогiчна безпека та розвиток бiотехнологiчних
технологifu (далi - Конкурсний вiдбiр).

2. Затвердити оголошеннrI про проведення конкурсного вiдбору
наукових, науково-технiчних робiт, що плануються до виконання за рахунок



КОштiВ державного бюджету,Щержавною установою <I_{eHTp громадського
здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪш (далi - Оголошення), що
додаеться.

З. Фiлii <Украiнський iнститут дослiджень у сферi громадського
здоров'л>,Щержавноi установи <Центр |ромадського здоров'я MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни> (Несторова О.) забезпечити:

1) оприлюднення Огопошення на офiцiйному сайтi I_{eHTpy;

2) органiзацiю проведення Конкурсного вiдбору.

4. Контроль за виконанням нак€ву заJIишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЛtЕНО
Наказ,.Щержавноi установи <<Щентр

громадського здоров'я MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни>
//. og. 2021 року Ns 5/- аа

/

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного вiдбору наукових, науково-технiчних робiт,
що плануються до виконання за рахунок коштiв державного бюджетуо
Щержавною установою <<IteHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa

охорони здоровОя УкраiЪп>

,,Щержавна установа <Щентр цромадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни> оголошуе конкурсний вiдбiр наукових, науково-технiчних
робiт, що плануються до виконання за рахунок коштiв державного бюджету за
програмою <Створення бiокластеру <Бiологiчна безпека та розвиток
бiотехнологiчних технологifu (далi - Конкурс).

1. Мета Конкурсу
Метою проведення Конкурсу е вiдбiр наукових, науково-технiчних робiт,

нацiлених на отримання нових наукових i науково-технiчних (прикладних)
результатiв вiдповiдно до акту€tльних потреб економiки, суспiльства та
нацiональноi безпеки, за результатом якого буд. здiйснено вiдбiр виконавця для
надання послуг iз провадження науковоi, науково-технiчноi дiяльностi,
спрямованоi на виконання прикладних наукових дослiджень та науково_
технiчних (експеримент€tльних) розробок лiкарських засобiв таlабо медичних
виробiв, якi необхiдно розпочати виробляти в YKpaiHi згiдно з тематиками,
затвердженими MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни вiдповiдно до cTaTTi
58 Закону Украiни <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть> та 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 }lb 739.

2. Тематика Конкурсу
На Конкурс подаються HayKoBi, науково-технiчнi роботи за такими

тематиками, затвердженими наказом МОЗ Украiни вiд 14 вересня 202I року
NЬ 1932 <Про затвердження тематики наукових дослiджень i науково-технiчних
(експеримент€tпьних) розробок iмунобiологiчних препаратiв таlабо виробiв для
дiагностики in vitro, якi необхiдно розпочати виробляти в YKpaiHi в рамках
напряму <Щiагностика iнфекцiйних захворювань) на 202L -2023 роки> :

1. Розробка тест-системи для визначення BipyciB SARS-CoV-2, Flu А, Flu
В у зразках на ocHoBi методу мупьтиплекс полiмеразноi ланцюговоi реакцiI
(плр).

2. Розробка мультиплексноi тест-системи для визначення варiацiй
(мутацiй) Bipycy SARS-CoY-2 у зр€вках на ocнoBi методу мультиплекс ПJIР.
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3. Розробка мультиплексноi тест-системи для визначення ботулотоксину,
що продукуетъся Clostridiurп Ьоtuliпum, у зразках клiнiчного матерiалу та
пробах з об'ектiв середовища життедiяльностi людини на ocнoBi методу ПЛР.

4. Розробка тест-системи для визначення Bipycy Human Enterovirus у
зразках на ocнoвi методу ПЛР.

5. Розробка тест-системи для визначення BipyciB роду Orthohantavirus у
зразках на ocнoBi методу мультиплекс ПJIР.

6. Розробка антитоксину дiагностичного диф:
(антитiла, видiленi методом iммуносорбцii-деоорбцii

дифтерiйного очищеного
на iммобiлiзованим

дифтерiЙного анатоксину з частково ферментованоi KiHcbKoi гiперiмунною
протидифтерiйноi сироватки).

7. Розробка набору реагентiв для серологiчноi дiагностики бруцельозу.
8. Розробка тест-системи для детекцii та видовоi диференцiацii бруцел.
9. Розробка тест-системи для детекцii збудника сибiрки та визначеннrI

MapKepiB його патогенностi методом ПJIР.
10. Розробка тест-системи для детекцii збулника туляремii (Fraпcisella

tulаrепs is) методом ПJIР.
1 1. Розробка дiагностичноТ тест-системи для виявлення антитiл класу IgM

до Bipycy кору методом iмуноферментного аналiзу (IФА).
12. Розробка дiагностичноi тест-системи для виявлення антитiл класу IgM

до Bipycy краснухи методом IФА.
13. Розробка набору реагентiв для серологiчноI дiагностики туляремii.
14. Розробка тест-системи для виявлення ДНК Vibrio cholerae та

iдентифiкацii патогенних штамiв Vibrio cholerae в бiологiчному матерiалi та
об'ектах довкiлля методом ПЛР з гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiею.

15. Розробка iмуноферментних тест-систем для виявлення антитiл класу
IgM до Borrelia Ьurgdофri у сироватцi чи пл€lзмi KpoBi людини.

16. Розробка iмуноферментних тест-систем для виявлення антитiл класу
IgG до Borrelia Ьurgdофri у сироватцi чи пл€lзмi KpoBi людини.

17. Розробка тест-системи дпя детекцii збудникiв борелiозiв методом
пJIр.

18. Розробка <<швидкого) тесту для визначення продукцii дифтерiйного
токсину в зразках бiологiчного матерiалу мiкроорганiзмами роду
Corynebacterium (швидкi тести на ocнoвi iмунохроматографii).

3. Умови та мiсце проведення Конкурсу

Органiзатором Конкурсу е ,Щержавна установа <L{eHTp цромадського
здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>, функцii органiзатора
Конкурсу покладенi на Фiлiю <Украiнський iнститут дослiджень у сферi
громадського здоров'я>>,Щержавноi установи <Центр громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>.

Органiзацiйне забезпечення проведення Конкурсу (реестрацiя, попереднiй
роЗгляд Заявок, органiзацiя проведення науковоi i науково-технiчноi експертизи
Заявок, поданих учасниками Конкурсу) здiйснюе Фiлiя <Украiнський iнститут
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дослiджень у сферi громадського здоров'я>> Щержавноi установи <Щентр
громадського здоров' я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>.

Затвердження оголошення, прийняття рiшення про проведення Конкурсу
та затвердження його результатiв здiйснюе ,Щержавна установа <Центр
цромадського здоров' я MiHicTepcTBa охорони здоров' я Украiни>>.

Розгляд заявок здiйснюеться Конкурсною комiсiею з вiдбору наукових
дослiджень та розробок (даrri - Комiсiя), утвореною у Щержавнiй ycTaHoBi
KI_1eHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>
вiдповiдно до наказу вiд 01 вересня 202L року Ng 38-агд кПро утворення
Конкурсноi KoMicii з вiдбору наукових дослiджень та розробок у ,Щержавнiй
ycTaHoBi <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiнш.

Нормативнi документи:
Конкурс проводиться вiдповiдно до cTaTTi 58 Закону УкраiЪи uПро

наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>>, Закону УкраiЪи <Про наукову i
науково-технiчну експертизу>), Порядку проведення конкурсного вiдбору
наукових, науково-технiчних робiт, що плануються до виконаннrI за рахунок
коштiв державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд L2 вересня 2018 р. NЬ 739, Порядку використання коштiв,
передбачених у державному бюджетi для створення бiокластеру <Бiологiчна
безпека та розвиток бiотехнологiчних технологiй>>, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 серпня 2021 року J\b 869, нак€ву МОЗ
Украiни вiд L4 вересня 202I року Ns 1932 <Про затвердження тематики
наУкових дослiджень i науково-технiчних (експериментальних) розробок
iмунобiологiчних препаратiв таlабо виробiв дпя дiагностики in vitro, якi
необхiдно розпочати виробляти в УкраiЪi в рамках напряму <<Щiагностика
iнфекцiйних захворювань>) на 2021-2023 роки>), Порядку проведення
Конкурсного вiдбору наукових, науково-технiчних робiт, що плануються до
виконання за рахунок коштiв державного бюджету, ,Щержавною установою
кЩентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнп>,
затвердженого наказом,,Щержавноi установи <Щентр |ромадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>> вiд 13 вересня 2021, р. JФ 64-од, та
Положення про Конкурсну комiсiю з вiдбору наукових дослiджень та розробок
У ,Щержавнiй ycTaHoBi <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраТни>, затверджених наказом ,Щержавноi установи <Щентр
громадсъкого здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнп> вiд 01 Bepecнrl
2021 року NЬ З8-агд <Про утворення KoHKypcHoi KoMicii з вiдбору наукових
дослiджень та розробок у .Щержавнiй ycTaHoBi <Щентр громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнп>.

наведенi у Щодатку З
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Подання заявки на участь у KoHKypci

плануються
Заявка).

Форма

до виконання за

Заявки на участь

На Конкурс HayKoBi, науково-технiчнi роботи подаються у формi заявки
на Участь у конкурсному вiдборi наукових, науково-технiчних робiт, що

рахунок коштiв державного бюджету (далi -
у KoHKypci та рекомендацii щодо Ti заповнення

подае заявку за декiлъкома напрямками,
тематика Конкурсу) цъого Огопошgння, на

КОЖНИЙ прiоритетниЙ напрямок оформлюсться окремий пакет документiв та
подаеться окрема Заявка.

Учасники Конкурсу подають TaKi документи:
1) Заявка (три оригiнальних примiрники), засвiдчена пiдписами

НаУКОВОГо керiвника науковоi, науково-технiчноi роботи та il aBTopiB, керiвника
органiзацii-учасника Конкурсу та його печаткою (у разi наявностi);

2) сУпровiдний лист iз перелiком матерiалiв, що подаються учасником на
КОНКУРС, на бланку учасника Конкурсу, засвiдчений пiдписом керiвника
учасника Конкурсу та його печаткою (у разi наявностi);

3) ЛИСТ на бланку учасника Конкурсу, засвiдчений пiдписом керiвника
УЧаСНИКа КОнкУрсу та Його печаткою (у разi наявностi), в якому учасник
КОнКУрсУ пiдтверджуе вiдсутнiсть пiдстав для вiдхилення заявки учасника
Конкурсу вiдповiдно до пункту 5 критерiiЪ оцiнки допустимостi державноI
ДОПОМОГИ СУб'ектам господарюваннrI на проведення наукових дослiджень,
ТеХнiчниЙ розвиток та iнновацiйну дiяльнiсть, затверджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 року J\b 118;

4) ВласНе письмове пiдтвердження того, що наукова, науково-технiчна
РОбОта Не подана на iнший конкурс з метою отримання фiнансування за
рахунок коштiв державного бюджеry;

5) електронний носiй, який мiстить Заявку та супровiднi документи в
та *.pdf), або надання вiдповiднихелектронному виглядi (у форматi *.doc

файлiв електронною поштою на адресу uiрhr@пhс.оrg.uа
,Щокументи подаються у папцi з позначкою <<Конкурс наукових, науково-

ТеХНiчних робiт за державним замовленням>), на титульнiй сторiнцi якоi
ВК€lЗУються тема вiдповiдно до роздiлу I цього Оголошення, назва науковоi,
НаУКОВО-Технiчноi роботи (якщо вiдрiзняеться вiд теми), найменування
пiдприемства, установи або органiзацii, що бере участь у KoHKypci, прiзвище,
iм'я та по батьковi наукового керiвника.

.ЩОКУменти для участi в KoHKypci надсилаються поштою або нарочно на
аДресУ: Фiлiя <<УкраТнський iнститут дослiджень у сферi громадського
ЗДОРОВ'П> Щержавноi установи <Щентр цромадського здоров'я MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни> пров. Волго-,Щонський 3, м. Киiв,02099.

ЗаМiНа Та перегляд поданих для участi у KoHKypci документiв не
допускаються.

УЧаСНИК конкурсу може вiдкликати заявку до закiнчення кiнцевого
СТРОКУ ПОДання заявок шляхом надсилання вiдповiдного листа на адресу Фiлii
<УКРаiНСький iнститут дослiджень у сферi |ромадського здоров'я> .Щержавноi

Конкурсу
I <<Мета та

додаються до цього Оголоlцення ('.Щодаток 1, Щодаток 2).
Якщо учасник

визначеними у роздiлi
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здоров'я MiHicTepcTBa охорониустанови <Щентр громадсъкого
Украiнш, що здiйснюе реестрацiю заявок.

пiдстави для вiдхилення заявки за форма-пьними ознаками:
о невiдповiднiсть форми поданоi заявки формi у Щодатку 1;
. ПОДання учасником конкурсу пакета документiв не в повному обсязi

абО ТаКих, що не вiдповiдаютъ встановленим цим Оголошенням
вимогам;

О НаВOДення у поданих учасником конкурсу документах недостовiрних
вiдомостей.

заявки, вiдхиленi за результатами попереднього розгляду, Для проведення
науковоi i науково-технiчноi експертизи не передаються.

заявки, що мiстять державну таемницю, до розгляду не приймаються.

кiнцевий строк приймання док}rментiв:
18 жовтня 202l року до 18:00.
,.ЩОКУменти учасника Конкурсу, що надiйшли пiсля цього TepMiHy, не

розглядаються.

контакти для довiдок:
Фiлiя <Украiнський iнститут дослiджень у сферi громадського здоров'л>

.ЩеРЖаВНОi Установи <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни>, тел. факс (044) 576-4|-LЗ, uiphr@phc.org.ua

4. Вимоги до учасникiв Конкурсу
У KoHKypci можуть брати участь пiдприемства, установи i органiзацii

НеЗаЛеЖНО Вiд фор* власностi, що мають в H€uIBHocTi працiвникiв вiдповiдноi
квалiфiкацii у цiй сферi, обладнання та матерiально-технiчну базу.

ОСНОВним мiсцем роботи наукового керiвника науковоi, науково_
ТеХНiЧНОi РОботи мае бути органiзацiя (пiдприемство, установа), яка подае
Заявку на участь у KoHKypci.

5. ВiДОМОстi про строки розгляду заявок i пiдбиття результатiв
Конкурсу

ПОПеРеднiй розгляд заявок та доданих до них документiв здiйснюеться
Фiлiсю <Украiнський iнститут дослiджень у сферi |ромадського здоров'л>
,,ЩеРЖаВноi установи <Центр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони
ЗДОРОВ'я Украiни> (пров. Волго-,Щонський 3, м. Киiв, 02099) протягом 5 (п'яти)
робочих днiв пiсля завершення строку для ik прийняття.

ЗаЯВКИ, ЩО не вiдхиленi за результатами попереднього розгляду
передаються Щержавною установою <Щентр |ромадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи> для проведення науковоi i науково-
технiчноi експертизи. Строк проведеннrI такоi експертизи визначаеться
договором на t'i проведення, який у будь-якому випадку не може перевищувати
15 ка-пендарних днiв з моменту укладення договору.

здоров'я
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РОЗГЛЯД Заявок з урахуванням ik вiдповiдностi критерiям, визначеним
ОРГаНiЗатоРоМ конкурсу, та результатiв науковоТ i науково-технiчноi експертизи
здiЙснюеться на засiданнi KoнKypcнoi KoMicii протягом 5 (п'яти) робочих днiв з
моменту отримання Комiсiею зЕ[значених документiв.

За РеЗУЛЬтатами розгляду, у тому числi за резулътатами висновкiв
HaykoBoi i науково-технiчноI експертизи, Комiсiею складаеться протокол з
пропозицiями щодо перелiку наукових, науково-технiчних робiт,
рекомендованих для фiнансування.

Результати конкурсного вiдбору затверджуються ДУ кЩентр
ГРОМаДсъкого здоров'я МОЗ УкраiЪи> та оприлюднюються на веб-сайтi не
ПiЗНiШе нiж через десятъ каlrендарних днiв пiсля прийняття ik затвердження.

б. Iншi умови Конкурсу
Прогнозний загальний обсяг видаткiв державного бюджету для

фiнансуваннrl наукових, науково-технiчних робiт, що будуть вiдiбранi за
РеЗУЛЬТаТами Конкурсу, становить 92 млн. 800 тис. грн. Органiзатор Конкурсу
Мае ПРаВО ОбРати для фiнансування необмежену кiлькiсть наукових, науково-
технiчних робiт у межах обсяry фiнансування.

ДУ <Центр громадського здоров'я МОЗ Украiни> укладае з переможцями
КОНКУРСУ договiр про надання послуг iз провадження науковоi, науково-
технiчноi дiяльностi та здiЙснюе контроль за його виконаннrIм.

РезУльтатом надання послуг iз провадження науковоi, науково-технiчноi
дiяльностi е прототип та технiчна документацiя
вдоскон€tленi лiкарськi засо би Tal або медичнi вироби.

ВРаХОВУВаТи, Що кiнцевиЙ строк надання послуг - не пiзнiше 28 лютого 2022
рокУ.Послryги мають бути розбитi Еа два етапи: I етап - до 15 грудня 202t року;
II етап - до 28 лютого 2022 року, що мае бути вiдображено у Заявцi у виглядi
капендарного плану.

Виконавець мае здiйснити державну

При поданнi з€uIвки та формуваннi к€lпендарного плану необхiдно

реестрацiю наукових, науково-
ТеХНiЧНИх робiт (у rornry числi за етапами виконання) та надати .ЩУ <Щентр

цромадського здоров'я МОЗ Украiни> примiрники реестрацiйноi та облiковоi
КаРТок вiдповiдно до Порядку державноi реестрацii та облiку вiдкритих
науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських робiт i дисертацiй,
ЗатВердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 27 жовтня 2008
РОкУ }lb 977, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 06 квiтня 2009
року за JtlЪ З12l|6З28.

Виключнi майновi права на результати наданих виконавцем послуг iз
ПРОВаДЖеННя наУковоi, науково-технiчноI дiяльностi належать ДУ <Щентр
громадського здоров'я МОЗ УкраiЪп.

ПРаВО Власностi та yci похiднi права на результати наданих послуг iз
ПРОВаДженнrI науковоi, науково-технiчноi дiяльностi набувае виключно .ЩУ <Щентр
Iромадського здоров'я МОЗ УкраiЪп.

ПРаВО на подання заявок та одержання охоронних i реестрацiйних
ДОКУМенТiв на об'екти права iнтелектуальноi власностi, якi cTBopeHi в результатi

на HoBi або icToTHo
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надання послуг iз провадження науковоi, науково-технiчноi дiяльностi, належить
,.ЩУ <Щентр громадського здоров'я МОЗ УкраiЪп.



,,Щодаток 1

до Оголошення про проведення конкурсного вiдбору
наукових, науково-технiчних робiт, що плануються
до виконання за рахунок коштiв державного бюджету,
.Щержавною установою KI_{eHTp громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украihи>

зАявкА
На УЧаСть У конкурсному вцборi наукових, науково_технiчних робiт,

що плануються до виконання за рахунок коштiв державного бюдrкеry, Щержавноlо
устанOвOЮ <I|eHTP громадсьКого здороВ'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украihи>

1. Тематика,3а якою подаеться наукова, науково-технiчна робота (далi - нтр)

2. Назва НТР (якIцо вiдрiзняеться вiд тематики у п.1)

3. Автори (виконавцi) НТР (ло 10 осiб)

4. Повне найменування учасника Конкурсу

Вiдомча пiдпорядкованiсть (за наявностi)

Посада, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника учасника Конкурсу

Тел.: Факс: E-mail:

5. Мета НТР

б. OcHoBHi завдання НТР 1не бiльше 1 сторiнки)

7. Щетальний опис НТР (не бiльlце 2 cTopiHoK)

8. Опис кiнцевого результату НТР (не бiльше 1 сторiнки)

9. ОбrруНryвання практичНоi цiнносТi результаry НТР (не бiльше l сторiнки)

Прiзвище,
iм'я, по батьковi

Мiсце основноi роботи, посада,
науковий сryпiнь, вчене звання,

сlryжбовий телефон, e-mail

Пiдпис

Науковий
керiвник Нтр
Вiдповiдальний
виконавець НТР
Виконавець

код за сдрпоу
Мiсцезнаходження
Банкiвськi реквiзити:
найменування банку
поточний рахунок
мФо
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10. ЩОРОбок aBTopiB за тематикою НТР, досвiд аналогiчних робiт та iнновацii
дiяльностi за ocTaHHi 5 poKiB (не бiпьше 1 сторiнки)

11. Чи фiнансувались рапiше роботи за тематикою НТР з державного бюджеry або
iнших джерел

(так, Hi)

Найменування органiзацii-iнвестора
(замовника)

Обсяги фiнансування (тис. грн)
всього у тому числl за роками

12. НаявНiсть облаДнаннЯ та матерiально-техНiчноi бази длЯ виконання НТР (не бiльше 1

сторiнки)

13. Власна оцiнка результату НТР (потрiбне зазначити позначкою 6'+"):

t ] на piBHi кращих свiтових аналогiв;
t ] немае аrrалогiв в YKpaiHi;
t ] краща за iснуючi в YKpaiHi аналоги за основними показниками;
t ] перевищуе iснуючi в ykpaiHi аналогiчнi розробки за окремими показникаIuи.

14, КалеНдарниЙ плаН виконанНя НТР (надання послуг iз провадження HayKoBoi, науково-технiчноi
лiяльностi)

15. ОбrрУнтуваннЯ заJryченнЯ органiзаЦiй-спiввиКонавцiв (не бiльше 1 сторiнки)

16. ФiнаНсове обrрУнryваннЯ витраТ для викоНаннЯ НТР (тис. гРн) (цифрами та словами)

обсяг фiнансування: _ тис. грн, у тому числi Ha202l piK - _ тис. грн.,
на2022 рiк-_тис. грн.

ль
етаIIу

Етапи цадання посJtуг,
у ToIury числi етапи робiт/послуг

спlввиконавця

Строк
надання
послуг,

дата, мlсяць,
piK*

I!ауково-технiчна
прод/кцlя та lншl матерlulли, що

пцлягають здачl замовнику,.
у тому числ1 нa}зва продукц1l

спlввиконавця

BapTtcTb
послуг

за етапами,.
ч томч числl

оосяг
робiт/послуг

спlввиконавця.
тис. гDII

1

(у тому числi спiввиконавець:
(наiп,rенування органiзацii -
спiввиконавця та назва Гi етапу
послчг))

(у тошry числi спiввиконавець:
(Haiпr,reHyB ання органiзацii'-
спiввиконавця, назва продукцii))

Всього за 2021 piK
2

(у тому числi спiввиконавець:
(наiшенування органiзацiТ -
спiввиконавця та нa}зва Ii етапу
пос.тryг))

(у тому числi спiввиконавець:
(найп,rеrrування органiзацii'-
спiввиконавця, нzIзва проryкuii))

Всього за2022 r.iK
Всього



CTaTTi витрат 2021 piK 2022 piK Разом за два
роки

1. Витрати на оплату працi
2. Вiдрахування на соцiальЕе страхування
3. Матерiали
4. Паливо та енергiя дJIя науково-виробничих
цiлей
5. Витрати на службовi вiдрядження
6 Спецустаткування дJuI наукових робiт
7. Витрати на роботи/послуги,
виконуються стороннiми органiзацiями
пiдприемствами-спiввиконавцями

якi
та

Е.lншi витрати
9. Накладнi витрати

Всього

17. Обrрунтувацня витрат для виконання Нтр за статтями кошторису
1) Витрати на оплату працi:

2) Кiлькiсть необхiдних матерiалiв та комплектуючих, opieHToBHa цiна, краihа-виробник,
обrрунтування необхiдностi ix придбання.

3) Витрати на службовi вiдрядження

4) Витрати на спецустаткування для наукових робiт

5) Витрати на роботи, що виконуються стороннiми органiзацiями (спiввиконавцi)

6) Iншi витрати

7) Накладнi витрати

18. Потенцiйнi виробники

19. ШляХи впроваДженнЯ у практиКу результатiв НТР (не бiльше l сторiнки)

20. Карта ризикiв при виконаннi НТР (не бiльше 1 сторiнки)

Керiвник учасника Конкурсу
G,tд"^)

(лата)

(п,LБ.)

М.П. (за наявностi)

Науковий керiвник НТР
(посада) (пiдпис) (гI.LБ



,Щодаток 2

до Оголошення про проведення конкурсного вiдбору
IIаукових, науково-технiчних робiт, що плануIоться
до виконання за рахунок коштiв державного бюджету,
Щерхсавною установою кЩентр громадського здоровОя
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>

РЕКОМЕНДАЦIi
щодо заповнення окремих rryнктiв заявки на участь у конкурсному вiдборi наукових,

науково-технiчних робiт, що плануються до виконання за рахунок коштiв
ДеРЖаВНОГО бЮдrкеryr,Щерrкавною установою <<I|eHTp громадського здоровПя

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнш>

1. тЕмАтикА HAyKoBoio нАуково_тЕхнIчноi роБоти
Зазначити одну з тем Конкурсу:
1. Розробка тест-системи для визначення BipyciB SARS-CoV-2, Flu А, Flu В у

зрЕвках на ocHoBi методу мультиплекс полiмеразноi ланцюговоi реакцii (ПЛР).
2. РОЗРобка мультиплексноi тест-системи для визначення варiацiй (мутаrliй) Bipycy

SARS-CoV-2 у зразках на ocHoBi методу мультиплекс ПЛР.
3. РОЗРОбка мультиплексноТ тест-системи для визначення ботулотоксину, що

ПРОДУКУеТЬСЯ Clostridium botulinum, у зразках клiнiчного матерiалу та пробах з об'ектiв
середовища життедiяльностi пюдини на ocHoBi методу ПЛР.

4. Розробка тест-системи дJUI визначення Bipycy Нumап Enterovirus у зразках на
ocHoBi методу ПЛР.

5. Розробка тест-системи для визначення BipyciB роду orthohantavirus у зразках на
ocHoBi методу мультиппекс ПЛР.

6. Розробка антитоксину дiагностичного дифтерiйного очищеного (антитiла,
ВИДiПенi Методом iммуносорбцii-десорбцii на iммобiлiзованим дифтерiйного анатоксину з
частково ферментованоi KiHcbKoi гiперiмунною протидифтерiЙноi сироватки).

7. Розробка набору реагентiв для серопогiчноi дiагностики бручельозу.
8. Розробка тест-системи дJuI детекцii та видовоi диференцiацii бруцеп.
9. Розробка тест-системи для детекцii збудника сибiрки та визначення

його патогенностi методом ПЛР.
10. РОЗРобка тест-системи для детекцii збудника тупяремii (Francisella tularensis)

методом ПЛР.
1 1. РОЗробка дiагностичноi тест-системи для виявлення антитiл класу IgM до Bipycy

кору методом iмуноферментного аналiзу (IФА).
12. РОЗРОбкадiагностичноiтест-системи для виявлення антитiл класу IgM до Bipycy

красЕухи методом IФА.
13. РОЗРОбка набору реагентiв дпя серологiчноi дiагностики туляремii.
14. РОЗробка тест-системи для виявлення 

'ЩНК 
Vibrio cholerae та iдентифiпчцii

патогенЕих штаlrлiв vibrio cholerae в бiологiчному матерiалi та об'ектах довкiлля методом
ПЛР з гiбридизацiйно-фlryоресцонтною детекцiею.

15. РОЗробка iмуноферментних тест-систем для виявлення антитiп
Borrelia burgdorferi у сироватцi чи плазмi KpoBi людини.

класу IgM до

16. РОЗРОбка iмуноферментних тест-систем для виявлення антитiл класу IgG до
Воrrеliа burgdorferi у сироватцi чи плазмi KpoBi людини.

17. Розробка тест-системи для детекцii збудникiв борелiозiв методом ПЛР.
18. РОзробка ((швидкого) тесту для визначення продукцii дифтерiйного токсину в

зразках бiологiчного матерiагry мiкроорганiзмами роду corynebacterium (швидкi тести на
ocнoBi iмунохроматографii).

MapKeplB



ЯКЩО Учасник Конкурсу подае заJIвку за декiлькома напрямками, визначеними у
п. 1 оголошення, на кожний напрямок оформлюеться окремий пакет документiв та
заповнюеться окрема Заявка.

2. нАзвА HAyKoBoi, нАуково_тЕхнIчноi роБоти
якщо назва науковоi, науково-технiчноi роботи (нтр) вiдрiзняеться вiд

формупювання тематики, наведеноi у п. 1 та мiстить додаткову iнформацiю, навести н{lзву
конкретноi НТР.

РеКОМеНДУемо не використовувати у назвi ускладнену термiнологiю, формули,
науковий жаргон та скорочення.

3. Автори HAyKoBoi, нАуково_тЕхнIчноi роБоти
наводяться данi про наукового керiвника, вiдповiдального виконавця та aBTopiB

(безпосереднiх викОнавцiв) НТР: прiЗвище, iм'я, пО батьковi; мiсце роботи; по.uдu;
науковий ступiнь; телефон; e-mail.

вiдповiдальний викоЕавець - особа, яка уповнова}кена вирiшувати питання щодо
супроводу виконання HayKoBoi, науково-технiчноi роботи, в першу чергу - органiзацiйнi.

основним мiсцем роботи наукового керiвника нтР мае бути органiзацiя
(пiдприеМство, устаНова), яка подае Заявку на участь у KoHKypci (далi - учасник конкурсу).

Автораtr,rИ НТР маЮть бутИ тiлькИ штатнi працiвники учасника конкурсу або
працiвники за сумiсництвом вiдповiдно до нак€ву або трудового/цивiлu"о-r,рЪuоuо.о
договору. Працiвники органiзацiй-спiввиконавцiв (iнших юридичних осiб, якi на
договiрних засадах будуть виконувати певну частину роботи/надавати послуги) у цьому
роздiлi не зазначаються.

В ЦiПОмУ У роздiлi необхiдно навести не бiльше 10 осiб, включаючи
керiвника та вiдповiдЕlльного виконавця НТР.

4. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ УЧАСНИКА КОНКУРСУ
ЗазначаетЬся повне найменування учасника конкурсу (вiдповiдно до Статуту або

iншого установчого докуменry), що подае заявку, його реквiзити та вiдомча
пiдпорядкованiсть, а також iнформацiя про керiвника учасника конкурсу (директора,
ректора тощо).

5. мЕтА HAyKoBoi, нАуково_тЕхнIчноi роБоти
необхiдно чiтко сформулювати мету Нтр, яку проблему буле вирiшено завдяки

виконанню розробки та впровадженню в подальшому ii результатiв.
Мета описуе призначення НТР - безпосередньо ii кiнцевий результат (як-от:

функцiона.llьне призначення продукцii, ii новизну, конкурентоспроможнiсть, коротку
характеристику сфери використання, коротку характеристику та оцiнку стану проблеми,
що вирiпryють в результатi виконання НТР тощо).

У визначеннi мети може бути вказаний корисний (технiчний таlабо економiчний,
соцiальний, органiзацiйний тощо) ефект, який буде досягнуто при використаннi отриманих
науково технiчних прикладних результатiв.

6. OCHOBHI зАвдАння HAyKoBoi, нАуково-тЕхнIчноi роБоти
завдання - це поетапнi заходи, якi мають бути реалiзованi для досягнення мети

науково-технiчноi розробки. Необхiдно зчвнаIмти ocHoBHi завдання, що визначають змiст i
характер НТР, у хронологiчнiй послiдовностi ix виконання.

обсяГ не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Rоmап, кегель |2 або |4).

наукового



7. дЕтАльниЙ опис HAyKoBoin на.vково-тЕхнrчноi роБоти
Необхiдно детально викласти змiст НТР з дотриманням хронологii та вiдповiдно до

пункту б заявки. У цьому роздiпi детально висвiтлюеться суть розробки, структураталогiка
процесу ii виконання, описуеться технологiчний процес, використанi матерiалrЪч дu,.р"пu
iнформацii, задiянi ресурси на кожному етапi, його очiку"uriр.rупьтати. Рекоr."ду.rо у
цьому роздiлi навести якiснi i кiлькiснi пок.lзники, якi MaroTb бути досягнутi У процесi
виконання роботи.

обсяг Ее мае перевищувати 2 cTopiHoK (Times New Rоmап, кегель 12 або l4).

8. опис рЕзультАту HAyKoBoi, на.vково-тЕхнIчноi роБоти
У цьому роздiлi необхiдно зш}начити i охарактеризувати результат, який буле

отримано внаслiдок виконання Нтр. Результатом виконання Нтр мас бути прототи11 та
технiчна документацiя на HoBi абО icToTHo вдосконаленi лiкарськi засоби таlабо медичнi
вироби.

Описуються ocHoBHi складовi та вимоги до них, технiчнi характеристики, якi
забезпечують виконання прототипом своiх функцiй, а також норми i кiлькiснi показники,
якi визначають ефективнiсть прототипу. Наводиться перьлiк та опис технiчноi
документацii, що буде надано ра:}ом з прототипом.

Наводиться перелiк нормативноi документацii, стандартiв та регламентiв, яким мае
вiдповiдати кiнцевий резупьтати, способи забезпечення вiдповiдпrосri.

обсяг не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель t2 або I4).

9. оБгрунтувАння прАктичноi цIнностI рЕзультАту нтр
наводиться ана-тliз напрацювань вiтчизняних та зарубiжних учених за тематикою

НТР, огляд ана.rrогiчних продуктiв на ринку Украihи, ix доступнiсть та порiвняння з ними
очiкуваного результату виконання НТР.

Наводиться обгрунтування очiкуваних переваг результату виконання НТР над
iснуючими аналогами, вагомiсть цiеi продукцiiдля УкраiЪи,ru o.rno"i порiвняльного аналiзуз доступними продуктtlп4и, ix конкурентоздатностi, практичноi цiнностi, основних
паршлетрiв та цiни.

обсяг не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель 12 або |4).

10. дороБок ABTOPIB зА тЕмАтикою HAyKoBoi, ндуково_тЕхнIчноi
РОБОТИ, ДОСВIД АНАЛОГIЧНИХ РОБIТ ТА IННОВАЦIЙНОi ДrЯЛЬНОСТI
ЗА OCTAHHI5 POKIB

У цьому роздiлi мае бути обцрунтована можливiсть досягнення результату НТР.
нтр мае rруЕтуватись на науковiй та експериментальнiiт базt, дослiдrкеннях наукового
колективу, результатах iх обробки, аналiзу та узагальнення.

необхiдно навести данi щодо результатiв попереднiх дослiдrкень aBTopiB Нтр, якi
покладенi в fi основу, найбiльщ вагомих наукових публiкацiй та чинних охоронних
документiв (патентiВ) авторсьКого колективу в цiлому, окремих aBTopiB або aBTopiB у складi
iнших колективiв заЕапрямком дослiджень фозробок) заЪстаннi 5 рЪкiв. КопiiвiдпЪвiдних
документiв мtlють бути наданi додатками до Заявки.

обсяг не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель 12 або t4).

11. ЧИ ФIНАНСУВАЛИСЬ РАНIШЕ РОБОТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ НТР З
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ АБО IНШИХ ДЖЕРЕЛ

якщо роботи за тематикою Нтр ранiше були профiнансованi, необхiдно зазначити
iHBecTopa (замовника) та обсяги фiнансування.



12. НАЯВНIСТЬ ОБЛШНАННЯ ТА МАТЕРIАЛЪНО_ТЕХНIЧНОi БДЗИ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ НТР

Наводиться iнформацiя щодо ЕtUIвного у учасника конкурсу обладнання та
матерiально-технiчноi бази, що будуть задiянi дJuI виконання НТР.

обсяг не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель 12 або |4).

13. влАснА оцIнкА рЕзультАту HAyKoBoi, нАуково_тЕхнIчноi
роБоти

На ocHoBi аналiзУ перспектИв подальшогО розвиткУ вiдповiдного напряму,
результатiв виконаНня попереднiх досЛiдженЬ i експериментальних розробок, ана.гriзу
патентнот, науково-технiчноi документацii, iнформацiйних матерiалiв щодо HoBiTHix
ДОСЯГНеНЬ ВiТЧИЗНянОi та зарубiжноi науки i технiки, а також досвiду попереднього
розробпення аналогiчноi продукцii ставиться позначка [+].

.Щопустимим е вибiр декiлькох piBHiB.

14. КАЛЕНДАРниЙ плдн виконАння нАуково_тЕхнIчноi розроБки
Ка-пендарним планом викоЕання НТР визначаеться послiдовнiсть етапiв виконання

робiт, ix строки, очiкуванi результати, залученi спiввиконавцi та BapTicTb.
строк завершення виконання Нтр вiдповiдно до капендарного плану - не пiзнiше

28 лютогО 2022 рокУ. Пос.tryгИ маютЬ бути розбИтi на два етапи: I етап - до 15 грулня 2021
року; II етап - до 28 лютого 2022 року. Строк надання послуг за етапами: початок (мiсяць,
piK) - кiнець (дата, мiсяць, piK).

назва етuшу повинна чiтко та стисло описувати головне завдання його виконання.
Етапи надання поспуг в Календарному планi мають вiдповiдати основним завданням НТР,
зазначеним у п.6 конкурсноi заявки.

У стовпчИку <НауКово-технiЧна продуКцiя> зазначаеться продукцiя, що буде
створена в розультатi виконання кожного етагry (промiжна або кiнцева).

15. ОБrРУНТУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЙ-СПIВВИКОНАВЦIВ
у разi необхiдностi запучення спiввиконавцiв надаеться обrрунтування доцiльностi

ik участi у розробцi iз наданням iнформацii про спецiалiзацiю, досвiд, технiчне оснащення,
а також адреси, коду за едрпоу та iншоi iнформацii.

ОбСЯГ не Мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель 12 або |4).

1б. ФIнАнсовЕ оБгрунтувАнЕя витрАт длявиконАння нтр
BapTicTb виконання НТР наводиться без П,ЩВ (згiдно з пп.197.1 .22 п.|97.I ст.|97

Податкового кодексу Украihи). Наприклад: кобсяг фiнансування: 800,0 тис. грн. (BiciMcoT
тисяч гривень), у тому числi Ha202l piK _ 200,0 тис. грн. (двiстi тисяч гривень), на2022 piK
- 600,0 тис. грн.. (шiстсот тисяч гривень)>.

,Що cTaTTi <Витрати на оппату працi> нttлежать витрати на виплату основноТ та
додатковоi заробiтноi плати керiвникам вiддiлiв, лабораторiй, cekTopiB i груп, науковим,
iнженернО-технiчним працiвникам, конструкторам, технологам, кресляраN{,
копiювальник€lп,I, лаборантам, аспiрантаN,I та iншим працiвникам, безпосередньо зайнятим
виконанням конкретноi теми, обчисленоi за посадовими окладапdи, вiдрядними розцiнками,
тарифними ставкап{и згiдно з дiючими в органiзацiях системаN{и оплати працi,Ъключаючи
будь-якi види грошових i матерiальних доплат, якi належать до елемента <Витрати на
оплату працi>.

.Що cTaTTi кВiдрахування на соцiальнi заходи>) }Iалежать обов'язковi соцiа.тlьнi
передбаченi дiю.rим законодавствоIч1.

внески,

.Що cTaTTi <Матерiали> належать витрати на сировину, ocHoBHi та допомiжнi
матерiали, iнструменти, пристроi та iншi засоби i предмети працi, якi придбанi у cTopoHHix
пiдприемств, установ i органiзацiй та витраченi на проведенн" нтР -за 

np"r"*



призначенням згiдно з нормами ik витрачання, а також витраченi придбанi комплектуючi
вироби i напiвфабрикати, що пiдлягають монтажу або виготовленню та додатковiй обjобцi
в данiй органiзацii, чи дослiднi зразки, що виготовляються виробниками за документацiею
науковоi органiзацii. Необхiдно планувати придбання матерiалiв в рамках ета11у тiльки на
цiлi, передбаченi завданнями календарного плану.

,що статгi кпаливо та енергiя для науково-виробничих цiлей)) належать витрати на
придбаннЯ У cTopoHHix пiдприемств, устаноВ i органiзацiй будь-якого п€UIива, що
витрачаеться з технологiчною метою на проведення НТР. Стаття формусться у разi
виконання енергоемних наукових дослiджень за методом прямого включення витрат, якщо
цi витрати досягtlють значноi питомоi ваги у собiвартостi нтр.

.Що статгi кВитратИ на службовi вiдрядження) належать витрати на вiдрядження
тiльки з метою виконzlння завдань нтр i тiльки в межах Украiни.

Що cTaTTi <Спецустаткування дпя наукових робiт> Еалежать витрати на виготовлення
та придбання спецустаткування, BepcTaTiB, пристроiЪ, iHcTpyMeHTiB, приладiв, стендiв,
апаратiв, механiзмiв, iншого спецобладн€lння, необхiдного для проведення НТР,
включаючи витрати на ix проектування, виготовлення, транспортування, монта}к та
встановлення. Пiсля завершення виконання нтр замовник приймае рiшення щодо
подальшого використання спецустаткування.

,Що cTaTTi <Витрати на роботи, якi виконуються стороннiми органiзацiями та
пiдприемствами-спiввиконавцями) належать витрати на проведення Нтр, що не можуть
бути виконанi штатними працiвникалли або ншIвним обладнанням органiзацiт, а
виконуютЬся на договiрнiй ocHoBi iншими пiдприсмствЕII\4и, установtlп{и i органiзацiями
незЕrлежно вiд форм впасностi та позаштатними працiвниками.

,Що cTaTTi <Iншi витрати> напежатЬ витрати на вiдновлення i капiтальний ремонтосновних фондiв, реконструкцiю та модернiзацiю основних фондiв, що нttлежать
органiзацii чи перебувають в орендi (лiзингу).

17. ОБГРУНТУВАНIIЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАНIШ НТР ЗА СТАТТЯМИкошторису
необхiдно детально обгрунтувати цiлi витрат, зазначених у п.l7 з урахуванням

рекомендацiй, наведених вище. Наведення розрахункiв у табличному виглядi ,rе uujrпаеruся
обrрунтуванням.

18. потЕнцIЙш вироБники
зазначаються потенцiйнi виробники продукцii за прототипомо Що буле створено за

результатами впровадження НТР.

19. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ РЕЗУЛЬТАТIВ НТР
Зазначаються потенцiйнi користувачi та покупцi продукцii за прототипом, що буде

створено за результата]vIи впровадження НТР, орiентовний рiчний обсяг виробництва новоi
продукцii та загальна потреба в нiй.

оцiнюеться очiкувана економiчна ефективнiсть впровадження у практику
результату нтр, строки окупностi витрат на розробку та виробництво, бюджетна
ефективнiсть реалiзацii нтР - збiльшення надходжень до дер*аu"о.Ь бюджету порiвняно з
обсягом наданого фiнансування.

обсяг не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель 12 або |4).

20. кАртА ризикIв при виконАннI нтр
ПроводитЬся оцiнка ризикiВ при викоНаннi НТР (фiнансових, органiзацiйних,

виробничих, наукових), наводиться план ix мiнiмiзацii.
вказуеться наявнiсть або вiдсутнiсть екологiчних ризикiв та iнших ризикiв,пов'язаних iз навколишнiм середовищем та суспiльством, пiд.ru" u"*оruння НТР.



обсяг не мае перевищувати 1 сторiнки (Times New Roman, кегель 12 або |4).



,Щодаток 3

до Оголошення про проведення конкурсного вiдбору
наукових, науково-технiчних робiт, що плануються
до виконання за рахунок коштiв державного бюджетуо

,Щержавною устаIIовою <Щентр громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>

критЕрII
конкурсного вiдбору наукових, науково-технiчних робiт,

що плаНуютьсЯ до виконання за рахунок коштiв дерясавного бюджсетуо
Щержавною установою <<f{eHTp громадського здоров'я

MiHicTepcTBa охорони здоровОя Украihи>>

Nь
з/п

Критерii оцiнки заявки на вiдбiр науковоТ,
науково-технiчноi роботи (НТР)

кiлькiсть балiв

1. Вiдповiднiсть основних завдань та етапiв MeTi та
тематицi НТР, ik повнота, дотримання cTpoKiB
виконання

вiд 0 до 10

2. Вiдповiднiсть детаJIьного опису НТР завданням,
MeTi та тематицi, здатнiсть досягти заявленого
результату

вiд 0 до 10

J. Вiдповiднiсть якостi очiкуваного результату НТР
галузевим вимогам та стандартам

вiд 0 до 10

4. Конкурентоспроможнiсть очiкуваного результату
НТР порiвняно з доступними в YKpaiHi аналогами

вiд 0 до 10

5. Вiдповiднiсть попереднього д"*tду *
квалiфiкацii aBTopiB (в т.ч., на ocHoBi оцiнки
попереднього доробку, попереднього
фiнансування за тематикою НТР) заявленим
видам робiт, здатнiсть ik виконати

вiд 0 до 10

6. Наявнiстъ матерiально-технiчноi бжи для
виконання заявлених етапiв Нтр

вiд 0 до 10

7. Реалiстичнiсть виконання робiт/надання послуг,
з€вначених у календарному планi, з урахуванням
ризикiв

вiд 0 до 10

8. ОбЦрунтованiсть розрахунку витрат на виконаннrI
нтр

вiд 0 до 10

Всього максимально
80 балiв


