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Міністру фінансів України
Н. Яресько

Про збільшення видатків Н АН України
із загального фонду держбюджету у 2016 році

В ельмиш ановна пані Міністр!
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
НАН України передбачені видатки обсягом 2 млрд. 54,2 млн. грн., що на
284,8 млн. грн., або на 12,2%, менше від обсягів фінансування 2015 року.
У з в ’язку з цим на позачерговому засіданні Президії НАН України 20
січня 2016 року 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 найважливіш их напрямах розвитку науки, оптимізації
мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх працівників, зокрема
реорганізації, о б ’єднання, ліквідації неефективних закладів, установ та
організацій чи припинення їхньої діяльності.
Разом з тим наголошувалося, що навіть реалізація цих заходів не
дозволить Академії без збільшення обсягів її бюджетного фінансування
працювати у поточному році належним чином.
Затверджені обсяги фінансування не забезпечують навіть мінімальні
потреби А кадем ії у 2016 році. У з в ’язку з цим наукові установи НАН України
вимушені будуть розширити минулорічну практику запровадження неповного
робочого тижня, вимушених неоплачуваних відпусток, масових скорочень
чисельності вчених та інженерно-технічного персоналу, що неминуче призведе
до згортання цілих напрямів наукових досліджень та подальшого загострення
соціальної напруги в трудових колективах.

Слід також зазначити, що порівняно з 1991 роком кількість працівників
Академії вже скоротилася більш ніж утричі. Тільки в 2015 році понад дві
тисячі науковців звільнилися (не беручи до уваги втрат, які зазнала українська
наука у зв'язку з анексією Криму і останніми подіями у регіоні Донбасу).
Йдеться не лише про науковців пенсійного віку, але й про молодих вчених, які
або виїхали, або перейш ли працювати в іншу галузь. На сьогодні в Україні
кількість наукових працівників на одну тисячу працю ю чих вдвічі менша, ніж в
країнах Європейського Союзу, зокрема за цим показником Україна вже
поступається Албанії. З огляду на незначні обсяги фінансування науки
малоймовірним стає й подальше широке залучення талановитої молоді до
дослідницької діяльності.
Найнеобхідніш і мінімальні потреби Академії у 2016 році становлять
2 млрд. 779 млн. 240,9 тис. грн., без яких під загрозою зриву опиниться
виконання насамперед програм фундаментальних та прикладних наукових
досліджень Н А Н України, спрямованих, зокрема, на:
подовження
ресурсу
і забезпечення
безпеки
експлуатації
конструкцій, споруд та машин, а також термінів експлуатації енергоблоків
атомних електростанцій (лише заплановані роботи з подовження термінів
експлуатації 6 з 15 дію чих енергоблоків АЕС дозволять на 20 років відкласти
їх виведення з експлуатації та роботи зі створення нових потужностей,
вартість будівництва яких оцінюється щонайменше в 600 млрд. грн.);
створення нових наноматеріалів і нанотехнологій, а також нових
речовин
та
матеріалів
хімічного
виробництва,
забезпечення
енергоефективності,
о б ’єднання
енергетичної
системи
України
з
енергетичними системами Європейського Союзу, розвиток мінеральносировинної бази; підвищ ення обороноздатності і безпеки держави, створення
молекулярних
та
клітинних
біотехнологій
для
потреб
медицини,
промисловості та сільського господарства.
Крім того, додаткові кошти необхідні Академії для:
- збереження та забезпечення функціонування о б ’єктів, що становлять
національне надбання;
- підтримки наукової інфраструктури (невідкладні аварійні ремонтні
роботи майнового комплексу, придбання обладнання та матеріалів, ремонт
наукового обладнання; охорона майнового комплексу, зокрема охорона та
збереження біосферних та природних заповідників, дослідницьких ядерних
реакторів; забезпечення доступу до зарубіжних баз наукової інформації);
забезпечення
центрів
колективного
користування
науковими
приладами витратними матеріалами і хімічними реактивами, проведення
ремонтів та модернізації приладів, що вийшли з ладу.
Окремо
стоїть
питання
забезпечення
фінансовими
ресурсами
переміщених з Д онецького регіону установ з метою збереження їх наукового
потенціалу та налагодж ення ефективної роботи на новому місці, матеріальнотехнічного забезпечення тощо.

Для реалізації цих заходів при підготовці змін до Закону України «Про
Державний бю д ж ет України на 2016 рік» Академії необхідно передбачити
додатково 725 млн. 43,2 тис. грн. за такими бюджетними програмами:
- К П К В К 6541030 «Ф ундаментальні дослідження, прикладні наукові і
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і держ авним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова
підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що
становлять
національне
надбання,
забезпечення
діяльності
наукових
бібліотек» - 696 млн. 934,3 тис. грн.;
- К П К В К 6541140 “Здійснення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій
Національної академії наук України” - 9 млн. 667,3 тис. грн.;
- К П К В К 6541020 “Наукова і організаційна діяльність Президії
НАН У країни” - 14 млн. 282,6 тис. грн.;
- К П К В К 6541100 “М едичне обслуговування працівників НАН України”
- 4 млн. 159,0 тис. грн.
Зважаю чи на викладене, Національна академія наук України звертається
до Вас, вельм иш ановна пані Міністр, з проханням при підготовці змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” врахувати
пропозиції Н А Н 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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