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Голові фракції політичної парти
“О позиційний бл ок ” у Верховній Раді
У країни
Ю .А . Б ойку

Вельмишановний Юрію Анатолійовичу!
Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на
фінансування НАН України передбачені видатки обсягом 2 млрд. 24,5 млн. грн.,
що на 754,7 млн. грн. менше від мінімально необхідних обсягів та навіть на 314,3
млн. грн. менше від фінансування 2015 року.
Таке зменшення обсягів фінансування Академії 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, в тому числі спрямованих 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.
За таких умов відбудеться подальше суттєве скорочення чисельності
працюючих в установах Академії, посилиться відтік молодих талановитих
науковців, неминуче буде запроваджуватися режим неповної зайнятості,
зменшиться обсяг грошового забезпечення працівників тощо, що спричинить
значне зростання соціальної напруги у трудових колективах.
Для запобігання вказаним негативним для розвитку вітчизняної наукової
галузі наслідкам пропонуємо визначити обсяг фінансування Національної
академії наук України у розмірі відповідних обсягів поточного року з
урахуванням передбаченого проектом Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» підвищення заробітної плати у бюджетній сфері та
запланованого зростання вартості комунальних послуг.
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З урахуванням зазначеного найнеобхідніші мінімальні потреби Академії у
2016 році становлять 2 млрд. 779 млн. 240,9 тис.грн.

Також велике занепокоєння викликають у науковців новації у їх пенсійному
забезпеченні, які передбачені у поданому на розгляд Верховної Ради України
проекті Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих
положень соціальної політики)” (реєстраційний №3628 від 11.12.2015). Зокрема, у
пунктах 20 та 47 вказаного законопроекту йдеться про припинення виплат пенсій
тим особам, які продовжують працювати на наукових посадах. Це призведе до
звільнення переважної більшості досвідчених науковців та неминучої руйнації
визнаних наукових шкіл.
Враховуючи викладене, просимо Вас при опрацюванні 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., а також не допустити прийняття змін, передбачених пунктами
20 та 47 проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення
окремих положень соціальної політики)” (реєстраційний №3628 від 11.12.2015), в
частині припинення виплат у 2016 році пенсій науковцям, які продовжують
працювати на наукових посадах.

З повагою
Президент
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