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Про забезпечення діяльності НАНУ

Міністерство фінансів України відповідно до листа Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету щодо фінансового забезпечення діяльності
Національної академії наук України повідомляє.
У Державному бюджеті України на 2016 рік Національній академії наук
України затверджені видатки у обсязі 2647908,9 тис.грн., у тому числі за
загальним фондом - 2054197,7 тис.грн., за спеціальним фондом - 593711,2 тис.
гривень.
Статтею 22 Бюджетного кодексу України встановлено, що головний
розпорядник бюджетних коштів розробляє план своєї діяльності, здійснює
управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних
повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію
та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
Розподіл коштів між науково-дослідними установами та за напрямами
використання належить до компетенції Національної академії педагогічних наук
України як головного розпорядника коштів.
Крім того, на вказану мету можуть бути спрямовані кошти спеціального
фонду наукових установ.
Відповідно до річного розпису витрат спеціального фонду Державного
бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою 6541020 «Наукова і
організаційна діяльність президії Національної академії наук України» враховано
8377,3 тис.грн. на здійснення витрат, які не пов’язані з проведення наукових
досліджень (плата за оренду майна бюджетних установ); за бюджетною програмою
6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
заіяевленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання,
забезпечення діяльності наукових бібліотек» враховано 578748,7 тис.грн., з них
в т р а т и , які пов’язані з проведення наукових досліджень (плата за послуги, що

надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) - 326680,6
тис.грн.; витрати, які не пов’язані з проведення наукових досліджень - 252068,1
тис.грн. (здійснення додаткової (господарської) діяльності - 51183,0 тис.грн., плата
за оренду майна бюджетних установ - 183905,7 тис.грн., надходження бюджетних
установ від реалізації в установленому порядку майна - 1033,2 тис. грн., благодійні
внески, гранти та дарунки - 5972,0 тис. грн., кошти, що отримують бюджетні
установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних
установ для виконання цільових заходів, у тому числі з відчуження для суспільних
потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів - 9974,2 тис.грн.);
за бюджетною програмою 6541080 «Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів
науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації» враховано 85,1
тис.грн. на здійснення витрат, пов’язаних з підготовкою фахівців (плата за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю); за
бюджетною програмою 6541100 «Медичне обслуговування працівників
Національної академії наук України» враховано 1289,3 тис.грн., з них плата за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1212,5 тис. грн. та плата за оренду майна бюджетних установ -76,8 тис. грн.; за
бюджетною програмою 6541140 «Здійснення науково-дослідницьких та дослідноконструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій
Національної академії наук України» враховано 5000,0 тис.грн. на здійснення
витрат, пов’язаних з проведення наукових досліджень (плата за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю); за
бюджетною програмою 6541200 «Підвищення кваліфікації з пріоритетних
напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної
академії наук України» враховано 210,8 тис.грн. на здійснення витрат, пов’язаних з
підготовкою фахівців (плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю).
Одночасно зазначаємо, що Законом України від 15.07.2015 № 604-VIII
ратифіковано Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь України у
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій
«Горизонт 2020».
З метою забезпечення реалізації цієї Угоди у Державному бюджеті України
на 2016 рік Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201570
«Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з
наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» враховано видатки загального
фонду у обсязі 168,5 млн. грн., спеціального фонду - 84,3 млн. гривень.
Окрім того, згідно пункту 2 статті 3 Угоди частина фінансового внеску
(50%) України може забезпечуватися за рахунок відповідного зовнішнього
інструменту допомоги Європейського Союзу, за зверненням України.
Водночас зазначаємо, що пунктом 12 доручення Прем’єр-міністра України
від 15.01.2016 №290/1/1-16 до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» Національній академії наук доручено забезпечити
концентрацію бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні
фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем,
провести державну атестацію закладів, установ, організацій та визначити

ефективність їхньої діяльності, до 1 серпня 2016 року вжити заходів щодо
оптимізації мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх працівників,
зокрема, реорганізації, об'єднання, ліквідації неефективних закладів, установ та
організацій чи припинення їхньої діяльності.
Враховуючи наведене, фінансове забезпечення діяльності Національної
академії наук України має вирішуватися за рахунок та в межах вказаних коштів.
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