
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказу  

Міністерства освіти і науки України  

від 13 березня 2014 року № 221 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 

2019 року № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам 

технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 625 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), та з метою здійснення 

контролю за напрямами використання коштів, одержаних у результаті 

трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і 

виплатою винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх 

трансфер, а також з метою приведення власних нормативно-правових актів у 

відповідність до законодавства 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 

13 березня 2014 року № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення 

відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті 

трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і 

виплату винагороди авторам таких технологій», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 1 квітня 2014 року за № 376/25153, такі зміни: 
 

1) назву наказу після слів «авторам таких технологій» доповнити 

словами «та особам, які здійснюють їх трансфер»; 
 

2) преамбулу наказу доповнити словами «та особам, які здійснюють 

їх трансфер»; 
 

3) пункт 2 наказу викласти в такій редакції: 

«Міністерству освіти і науки України забезпечувати щороку до 15 травня 

подання Кабінетові Міністрів України звітної інформації про напрями 

використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, 

створених за рахунок коштів державного бюджету, інформації про виплату 
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винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, 

органами державної влади, Національною академією наук України та 

національними галузевими академіями наук за формою № 2 та інформаційно-

аналітичної записки із зазначеного питання.»; 
 

4)  форму №1 «Відомості організації-розробника технологій про 

напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, 

створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди 

авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», викласти в 

новій редакції, що додається; 
 

5) форму № 2 «Відомості органу державної влади, Національної 

академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями 

використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, 

створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди 

авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», викласти в 

новій редакції, що додається; 
 

6) Інструкцію щодо заповнення форми № 1 «Відомості організації - 

розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у 

результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного 

бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які 

здійснюють їх трансфер» та форми № 2 «Відомості органу державної влади, 

Національної академії наук України та національної галузевої академії наук 

про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу 

технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату 

винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер», 

викласти в новій редакції, що додається; 
 

2. Директорату науки та інновацій (Безвершенко Ю.) забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України в установленому законодавством порядку. 
 

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву у 

встановленому порядку. 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Кизима М. 
 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

Т. в. о. Міністра                                                                    Сергій ШКАРЛЕТ 


