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Г олові Комітету Верховної Ради У країни
з питань науки і освіти
Л.М. Гриневич
Вельмишановна Ліліє Михайлівно!

Національна академія наук України висловлює Вам щиру вдячність за
глибоке розуміння ролі науки у забезпеченні інноваційного розвитку держави і
суспільства, проблем, що існують зараз у вітчизняній науковій сфері, а також за
підтримку Академії при розгляді законопроекту про держбюджет 2016 року.
В той же час, незважаючи на висновки Комітету щодо необхідності
збільшення обсягів фінансування Академії, Законом України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» НАН України передбачені видатки обсягом лише 2
млрд. 54,2 млн. грн., що на 284,8 млн.грн., або на 12,2%, менше від обсягів
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.
На позачерговому засіданні Президії НАН України було всебічно
розглянуто фінансовий стан Академії та визначені заходи щодо забезпечення
концентрації бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні
фундаментальних та прикладних наукових досліджень на найважливіших

напрямах розвитку науки, оптимізацп мережі установ, закладів, організацій,
чисельності їх працівників, зокрема реорганізації, об’єднання, ліквідації
неефективних закладів, установ та організацій чи припинення їхньої діяльності.
При цьому наголошувалось на необхідності збереження визнаних наукових шкіл
та основного наукового потенціалу.
Разом з тим, було підкреслено, що навіть реалізація цих заходів не дозволить
Академії працювати належним чином у поточному році без збільшення обсягів її
бюджетного фінансування.
Найнеобхідніші мінімальні потреби Академії у 2016 році становлять 2 млрд.
779 млн. 240,9 тис.грн., для забезпечення яких необхідно при внесенні змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачити
додатково 725 млн. 43,2 тис.грн. за такими бюджетними програмами:
- КПКВК 6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і
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» - 696 млн.
14,6 тис.грн.;
- КПКВК
6541140 “Здійснення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій
Національної академії наук України” - 9 млн. 667,3 тис.грн.;
- КПКВК 6541020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН
України” - 14 млн. 282,6 тис.грн.;
- КПКВК 6541200 “Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки
та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук
України” - 919,7 тис.грн.;
КПКВК 6541100 “Медичне обслуговування працівників НАН України” - 4
млн. 159,0 тис.грн.
Враховуючи викладене, Національна академія наук України просить Вас,
вельмишановна Ліліє Михайлівно, при опрацюванні комітетом проекту Закону
України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2016 рік” сприяти врахуванню пропозицій НАН України щодо збільшення
обсягів її фінансування у 2016 році на 725 млн. 43,2 тис.грн. та визначення їх у
сумі 2 млрд. 779 млн. 240,9 тис.грн.
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