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К ом ітету В ерховної Ради

У країни
з питань науки і освіти
JI.M. Гриневич

Вельмишановна Ліліє Михайлівно!
Наукова спільнота Національної академії наук України позитивно сприймає
діяльність Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, спрямовану
на підтримку в цей складний час наукової та освітянської галузі держави.
Особливо це стосується послідовного відстоювання інтересів наукової сфери, в
тому числі Національної академії наук України, при підготовці
Державного
бюджету України на 2016 рік.
Завдяки нашим спільним зусиллям вдалося не допустити прийняття
запропонованих Кабінетом Міністрів України нововведень, що передбачали
позбавлення Національної академії наук України статусу головного розпорядника
бюджетних коштів, які неминуче призвели б до втрати нею самоврядності у
вирішенні питань статутної діяльності, вкрай негативно вплинули б на рівень її
науково-експертної діяльності, підготовку об’єктивних науково обґрунтованих
висновків і рекомендацій.
Разом з тим запропоноване проектом Закону України “Про Державний
бюджет України на 2016 рік” суттєве скорочення обсягів фінансування НАН
України у 2016 році вкрай ускладнить здійснення Академією своїх статутних
повноважень, а саме - проведення на сучасному світовому рівні пріоритетних
фундаментальних досліджень та прикладних наукових та науково-технічних
розробок. Це неминуче призведе до поглиблення кризових явищ у вітчизняній
науковій сфері, а саме до припинення фінансування окремих програм та проектів
з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, подальшого суттєвого
скорочення чисельності працюючих в установах Академії, посилення відтоку
молодих талановитих науковців, запровадження режиму неповної зайнятості, що
спричинить значне зростання соціальної напруги у трудових колективах.

Найнеобхідніші мінімальні потреби Академії у 2016 році становлять 2 млрд.
779 млн. 240,9 тис.грн., в тому числі за такими бюджетними програмами.
- “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання,
забезпечення діяльності наукових бібліотек” (КПКВК 6541030) - 2 млрд. 611 млн.
308,4 тис.грн.
- “Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук
України” (КПКВК 6541140) - 38 млн. 926,0 тис.грн.;
- “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” (КПКВК
6541020) - 75 млн. 847,7 тис.грн.;
- “Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними
закладами III і IV рівнів акредитації” (КПКВК 1080) - 2 млн. 902,8 тис.грн.
- “Медичне обслуговування працівників НАН України” (КПКВК 6541100) 43 млн. 164,1 тис.грн.
- “Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до
державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України”
(КПКВК 6541200) - 7 млн. 92,2 тис.грн.
Такий обсяг фінансування за рахунок коштів загального фонду
держбюджету необхідний для виконання на належному рівні пріоритетних
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, в тому числі тих, що
здійснюються в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України,
спрямованих, зокрема, на; подовження ресурсу і забезпечення безпеки
експлуатації конструкцій, споруд та машин, а також термінів експлуатації
енергоблоків атомних електростанцій; створення нових наноматеріалів і
нанотехнологій;
забезпечення енергоефективності; розвиток мінеральносировинної бази; підвищення обороноздатності і безпеки держави тощо.
Враховуючи викладене, Національна академія наук України звертається до
Вас, вельмишановна Ліліє Михайлівно, з проханням при опрацюванні комітетом
проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” посприяти
визначенню обсягів видатків Академії із загального фонду держбюджету у сумі 2
млрд. 779 млн. 240,9 тис.грн.
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