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України
з питань промислової політики та 

підприємництва 
В.В. Галасюку

На Ваш №

Вельмишановний Вікторе Валерійовичу!

Проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, 
який переданий Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, 
передбачається суттєве скорочення обсягів фінансування НАН України порівняно 
з доведеними Академії у вересні цього року граничними обсягами та навіть з 
вкрай обмеженими показниками фінансування НАН України у поточному році.

Затвердження визначених законопроектом обсягів фінансування Академії 
вкрай ускладнить здійснення нею своїх статутних повноважень, а саме -  
проведення на сучасному світовому рівні пріоритетних фундаментальних 
досліджень та прикладних наукових та науково-технічних розробок і викличе їх 
значне скорочення. Це неминуче призведе до поглиблення кризових явищ у 
вітчизняній науковій сфері, зокрема 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 в 
трудових колективах.

Найнеобхідніші мінімальні потреби Академії у 2016 році становитимуть 2 
млрд. 779 млн. 240,9 тис.грн.

Такий обсяг фінансування за рахунок коштів загального фонду 
держбюджету необхідний для виконання на належному рівні пріоритетних 
фундаментальних досліджень та прикладних наукових та науково-технічних 
розробок, 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
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наноматеріалів і нанотехнологій; забезпечення енергоефективності; розвиток 
мінерально-сировинної бази; підвищення обороноздатності і безпеки держави 
тощо.

Враховуючи викладене, Національна академія наук України звертається до 
Вас, вельмишановний Вікторе Валерійовичу, 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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