Додаток
до постанови Президії НАН України
від 08.04.2015 № 101
Відповідальні та виконавці від НАН України за виконання схвалених постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р.
№ 182-VIII Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науковотехнічної сфери держави» та доручення Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 7773/1/1-15
№
п/п
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Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Про стан та законодавче забезпечення розвитку
науки та науково-технічної сфери держави»
від 11 лютого 2015 р.
1. Президенту України:
1.2. Підвищити роль та відповідальність Національної
академії наук України, Національної академії
правових наук України, Національного інституту
стратегічних досліджень у підготовці довгострокової
стратегії національної безпеки України, реформуванні
та розвитку державної і недержавної складових
сектору безпеки України, проведенні наукової,
науково-технічної експертизи, підготовці прогнозів і
наслідків реалізації найбільш важливих рішень
держави та їх міжнародно-правового забезпечення.

Доручення Кабінету Міністрів
України від 31 березня 2015 р.
№ 7773/1/1-15

Строк
виконання заходу

Відповідальні
від
НАН України
Члени Президії
НАН України
за розподілом
обов'язків

Установи НАН
України та
підрозділи
апарату Президії
НАН України –
виконавці
НОВ (ССН)
Відділення
економіки НАН
України,
Відділення історії,
філософії та права
НАН України
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2. Верховній Раді України:
2.2. Опрацювати питання щодо участі профільних
наукових установ Національної академії наук
України, Національної академії правових наук
України у науковому забезпеченні конституційної
реформи та децентралізації системи державного
управління в Україні, законотворчій діяльності
Верховної Ради України, проведенні наукових
експертиз проектів законів, розробці складових
електронного парламенту, створенні єдиної системи
нормативно-правової інформації державних органів
та органів місцевого самоврядування, гармонізації
законодавства України з нормами правових актів
Європейського Союзу.
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3. Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти:
3.1. Внести на розгляд Верховної Ради України
законодавчі пропозиції щодо змін до законів України
у сфері наукової та науково-технічної діяльності, в
яких передбачити:
поетапне збільшення фінансування наукових
досліджень та розробок до показників Європейського
Союзу з обов’язковим базовим фінансуванням
наукових установ на рівні 0,5-0,7 відсотка ВВП та
розподілом решти коштів шляхом проведення
прозорих конкурсів із залученням експертів
міжнародного рівня;

Голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академіксекретар
Відділення
історії,
філософії та
права НАН
України,
академіксекретар
Відділення
інформатики
НАН України
Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (ССН),
Відділення історії,
філософії та права
НАН України,
Відділення
інформатики НАН
України, Інститут
проблем
математичних
машин і систем
НАН України,
Інститут держави
і права
ім.В.М.Корецького НАН України
НОВ (СЗП,
СЗДСР), ВФЕЗД,
ВНКК, ВНПЗД,
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»

3
інструменти стимулювання залучення коштів
реального сектору економіки для фінансування
наукових досліджень та розробок;
принципи дольового фінансування наукових
досліджень та розробок за рахунок коштів державного
бюджету та суб’єктів господарювання;
розвиток грантової системи, у тому числі для
молодих
вчених,
створення
незалежного
національного фонду досліджень (зі статусом
самостійної юридичної особи та окремим рядком у
Державному бюджеті України), що надаватиме гранти
для фінансування наукових досліджень шляхом
проведення прозорих конкурсів із високим рівнем
незалежної експертизи;
створення
системи
державних
ключових
лабораторій з міжнародними експертними радами та
національних дослідницьких інфраструктур, що
інтегруються до світових систем, із забезпеченням
відкритого доступу до них;
податкові,
кредитні,
фінансові
стимули
використання результатів наукових досліджень, у
тому
числі
проведення
конструкторськотехнологічних та дослідно-конструкторських робіт;
законодавче
закріплення
основних
засад
посилення ролі науки у забезпеченні сталого
інноваційного розвитку України;
визначення конкретних механізмів забезпечення
належної наукової обґрунтованості формування та
реалізації державної політики в усіх сферах
суспільного життя;
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удосконалення системи планування та державного
фінансування
наукової
та
науково-технічної
діяльності в Україні, насамперед виконання
фундаментальних досліджень, а також прикладних
досліджень
за
рахунок
бюджетних
коштів,
використання їх результатів для суспільних потреб,
розвитку сучасного виробництва;
удосконалення системи державного управління у
сфері наукової та науково-технічної діяльності,
посилення ролі самоврядності та відповідальності
наукових установ у вирішенні питань розвитку їх
наукової та науково-технічної діяльності;
забезпечення ефективної взаємодії представників
наукової громадськості і органів виконавчої влади у
формуванні та реалізації єдиної державної політики у
сфері наукової і науково-технічної діяльності шляхом
створення Національної ради України з питань науки
і технологій як консультативно-дорадчого органу при
Кабінеті Міністрів України;
створення умов для розширення співробітництва
між науковими установами, вищими навчальними
закладами та суб’єктами підприємництва шляхом
створення єдиного національного дослідницького
простору, відкритого світу, в інтересах розвитку
наукової та науково-технічної діяльності;
удосконалення процедури захисту дисертацій,
зокрема
публічності
(завчасне
оприлюднення
інформації про дисертанта, роботу, опонентів та
публікація авторефератів у мережі Інтернет);
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забезпечення мобільності науковців, зокрема,
передбачення закордонних наукових стажувань різної
тривалості (від декількох місяців до декількох років),
в тому числі за рахунок приймаючої сторони, зі
збереженням робочого місця та зарахуванням у
науковий стаж;
надання Національній академії наук України
офіційного статусу головної науково-експертної
організації України;
спрощення механізму утворення науковими
установами, державними вищими навчальними
закладами господарських товариств з метою
використання
об’єктів
права
інтелектуальної
власності;
підвищення статусу громадських наукових
організацій, рад молодих учених у формуванні та
реалізації державної науково-технічної політики;
закріплення за Національною академією наук
України, національними галузевими академіями наук,
національним фондом досліджень статусу головних
розпорядників бюджетних коштів;
базове
бюджетне
фінансування
провідних
університетів,
насамперед
дослідницьких
університетів, з урахуванням їх науково-технічного
потенціалу;
удосконалення системи визначення пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки, механізмів їх
реалізації та мобілізації фінансових і матеріально
технічних ресурсів на забезпечення поставлених
цілей;
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запровадження з урахуванням досвіду країн світових
лідерів
довгострокового
планування
діяльності у науково-технічній сфері шляхом
ухвалення Верховною Радою України стратегії
інноваційного розвитку, узгодженої із входженням до
європейського
дослідницького
простору,
та
затвердження Кабінетом Міністрів України планів
розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності на середньострокову перспективу.
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4. Кабінету Міністрів України:
4.1. Провести засідання Кабінету Міністрів
України, на якому розглянути питання щодо:
4.1.1. розвитку науково-технічного потенціалу,
його участі у становленні конкурентної економіки та
забезпеченні національної безпеки держави, із
залученням експертів з Європейського Союзу
(зокрема, Європейської дослідницької ради) та
Організації Об’єднаних Націй щодо адаптації
науково-технічної сфери держави до стандартів ЄС;

КВІТУ С. М. – скликання
АБРОМАВИЧУСУ А.
КЛІМКІНУ П. А
ПЕТРЕНКУ П. Д.
Прошу
разом
із
заінтересованими
органами
виконавчої влади підготувати та в
установленому порядку подати
пропозиції щодо розгляду на
засіданні
Кабінету
Міністрів
питання
стосовно
розвитку
науково-технічного
потенціалу,
його
участі
у
становленні
конкурентної
економіки
та
забезпеченні національної безпеки
держави, із залученням експертів з
Європейського Союзу (зокрема,
Європейської дослідницької ради)
та Організації Об’єднаних Націй
щодо адаптації науково-технічної
сфери держави до стандартів ЄС.

30.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (ССН, СЗП)
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України
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4.1.2. виконання угоди
з
Європейським
Співтовариством у сфері науки та технологій щодо
інтеграції до європейського дослідницького простору
(зокрема, розробити план заходів на виконання статей
374-376 глави 9 розділу V угоди про асоціацію з ЄС).

КВІТУ С. М.
АБРОМАВИЧУСУ А.
ЯРЕСЬКО Н.
ПЕТРЕНКУ П. Д.
ПАТОНУ Б. Є.

Прошу відповідно до
компетенції
забезпечити
виконання Плану заходів з
імплементації
Угоди
про
асоціацію між Україною, з
однієї
сторони,
та
Європейським
Союзом,
Європейським Співтовариством
з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої
сторони, на 2014 – 2017 роки,
затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2014 р. № 847, та
поінформувати
Кабінет
Міністрів
про
виконання
пунктів 324-328 зазначеного
Плану.

30.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків

НОВ (СЗП,
СФТМН),
ВМЗ,
Відділення
ядерної фізики та
енергетики НАН
України
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4.2. Підготувати та подати протягом 2015 року на
розгляд Верховної Ради України зміни до таких
кодексів України:

КВІТУ С. М. – скликання
ЯРЕСЬКО Н.
АБРОМАВИЧУСУ А.
ПЕТРЕНКУ П. Д.
ПАТОНУ Б. Є.

4.2.1. у Бюджетному кодексі України щодо
спеціального фонду, надавши можливість вищим
навчальним закладам і науковим установам
розміщувати власні надходження, отримані від плати
Прошу опрацювати та у
за послуги від наукової та науково-технічної місячний
строк
подати
діяльності, в державних банківських установах;
Кабінетові Міністрів узгоджені
4.2.2. у Податковому кодексі України удосконалити пропозиції.
зміст статей 153 та 197, передбачивши таке:
підприємства, що здійснюють фінансування
науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, що проводяться науковими установами та
вищими навчальними закладами, а також що
проводяться безпосередньо самими підприємствами,
мають право включати зазначені витрати у склад
витрат звітного (податкового) періоду, в якому
завершені такі роботи (окремі етапи робіт), у розмірі
фактичних витрат із застосуванням коефіцієнта 1,5;
застосування коефіцієнта 1,5 здійснюється під час
державної
реєстрації
зазначених
робіт
у
встановленому законодавством порядку;
податок на прибуток малих та середніх
підприємств від реалізації нової продукції відповідно
до пріоритетних напрямів науково-технічної та
інноваційної діяльності встановлюється у розмірі 50
відсотків від ставки податку на прибуток підприємств
протягом двох років після року освоєння її
виробництва;

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (СЗДСР,
ССН), ВФЕЗД,
ВБОЗ, ВНПЗД,
Відділення
економіки НАН
України
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податок на прибуток новостворених малих та
середніх підприємств від реалізації нової продукції
відповідно до пріоритетних напрямів науковотехнічної та інноваційної діяльності встановлюється у
розмірі нульової ставки податку протягом двох років,
наступних за роком створення підприємства, та у
розмірі 50 відсотків протягом наступних трьох років;
визнання
продукції
новою
здійснюється
уповноваженим органом у сфері наукової та науковотехнічної діяльності у встановленому порядку;
податок
на
прибуток
підприємств
(конструкторсько-технологічні організації, дослідні
заводи і виробництва), що входять до науковотехнічного комплексу, створеного на базі науководослідного інституту, від реалізації дослідних партій
продукції та проведення дослідно-конструкторських
та
конструкторсько-технологічних
робіт
встановлюється у розмірі 50 відсотків від ставки
податку для підприємств;
прибуток,
одержаний
підприємствами
та
організаціями від реалізації дослідних партій нової
продукції, не підлягає оподаткуванню протягом двох
років після освоєння їх виробництва;
звільняються від оподаткування операції із
ввезення на митну територію України наукових
приладів, обладнання, запасних частин і витратних
матеріалів для них, реактивів, зразків, наукової
літератури в паперовому й цифровому форматі для
забезпечення власної наукової та науково-технічної
діяльності наукових установ та вищих навчальних
закладів та якщо ідентичні товари з аналогічними
якісними показниками не виробляються в Україні;
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оплата обов’язкових податків і страхових зборів
здійснюється науковими установами та вищими
навчальними закладами за фактом надходження
коштів замовника за виконані науково-технічні
роботи, а не після підписання актів прийманняздавання науково-технічної продукції;
наукові установи та вищі навчальні заклади мають
право розпоряджатися коштами, які вони заробляють
за
виконання
науково-технічних
та
інших
господарських робіт, безпосередньо через банківські
рахунки та без лімітування їх розподілу по статтях;
4.2.3. у Митному кодексі України в частині
спрощення митних процедур щодо наукових зразків,
матеріалів і приладів, які використовуються для
проведення спільних досліджень з іноземними
партнерами.
4.3. Підготувати та подати протягом 2015 року на
розгляд Верховної Ради України зміни до таких
законів України:
4.3.1. "Про здійснення державних закупівель"
щодо непоширення цього Закону на випадки, якщо
предметом закупівлі є:

КВІТУ С. М. – скликання
КИРИЛЕНКУ В.А.
АБРОМАВИЧУСУ А.
ЯРЕСЬКО Н.
ПЕТРЕНКУ П.Д.
ПАТОНУ Б. Є.

Прошу опрацювати та у
товари, роботи і послуги, необхідні для випуску
місячний
строк
подати
наукової видавничої продукції установ;
Кабінетові Міністрів узгоджені
пропозиції.

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СЗДСР),
Комітет з
конкурсних торгів
НАН України,
Наукововидавнича рада
НАН України
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товари, роботи і послуги, закупівля яких
здійснюється науковими установами та вищими
навчальними закладами для виконання державного
замовлення;

НОВ (СЗДСР)
НОВ (СЗДСР),
Інформаційнобібліотечна рада,
Національна
бібліотека
України
ім.В.І.Вернадського

книги, періодичні видання та інші документи на
паперових та електронних носіях інформації для
поповнення бібліотечних фондів, а також доступ до
електронних баз наукової інформації;

4.3.2. "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки" щодо:

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СЗП),
відділення НАН
України,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України

25.04.2015

Голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академік-

НОВ (ССН),
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та

вдосконалення системи розроблення та наукового
обґрунтування пріоритетних напрямів;
включення
до
пріоритетних
напрямів
фундаментальних
досліджень
та
прикладних
наукових
досліджень
робіт
із
створення
перспективних зразків високотехнологічної техніки
(зокрема ракетно-космічної);
4.3.3. "Про державно-приватне партнерство" щодо
викладення переліку мотиваційних засад для
інвесторів під час виконання наукових та науковотехнічних договорів, інноваційних проектів на
принципах державно-приватного партнерства та
спрощення процедури укладення такого договору;
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4.3.4. "Про наукові парки" та інших законів щодо
визначення
організаційно-правової
форми
господарювання наукового парку та надання дозволу
вищому навчальному закладу (науковій установі) як
засновнику наукового парку одержувати частину
прибутку від діяльності наукового парку в порядку,
встановленому статутом наукового парку, у вигляді
надходжень, визначених пунктом 157.3 статті 157
Податкового кодексу України, - коштів або майна, що
надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань
(пасивних доходів);

25.04.2015

секретар
Відділення
економіки
НАН України

прогнозування
НАН України,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України

Головний
учений
секретар НАН
України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (СЗДСР,
ССН), ВФЕЗД,
ВНПЗД,
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України
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4.3.5. "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" щодо спрощення
процедури створення технологічних парків та
запровадження сприятливих економічних умов їх
діяльності;

25.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (ССН,
СФТМН)
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України

4.3.6.
"Про
загальнодержавну
комплексну
програму розвитку високих наукоємних технологій"
як загальнодержавну цільову науково-технічну
програму
реалізації
пріоритетних
напрямів
інноваційної діяльності, затверджених Законом
України "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні";

25.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
голови секцій
фізикотехнічних і
математичних
наук, хімічних
та біологічних
наук НАН
України

НОВ (СФТМН,
СХБН)
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4.3.7. "Про інноваційну діяльність" щодо:
формування національної інноваційної системи,
розвитку інноваційної інфраструктури, розвитку
державно-приватного
партнерства,
венчурного
фінансування;

25.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (СФТМН,
СХБН, ССН)
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України

25.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (СЗДР, СЗП,
ССН), ВНПЗ,
Відділення
економіки НАН
України,
Відділення історії,
філософії та права
НАН України

надання права науковим установам і вищим
навчальним
закладам
виступати
засновником
(співзасновником) інших юридичних осіб, у тому
числі стартапів, малих комерційних підприємств,
дослідних виробництв, які провадять свою діяльність
відповідно до напрямів інноваційної діяльності
засновників та (або) забезпечують виконання їх
статутних завдань через внесення матеріальних прав
на об’єкти інтелектуальної власності до статутних
фондів та отримання засновниками коштів від
створених ними юридичних осіб за трансфер
розроблених технологій;
4.3.8. "Про гуманітарну допомогу" щодо
отримання
науковими
установами
(вищими
навчальними закладами) наукового обладнання від
іноземних установ, організацій та звільнення його від
оподаткування.
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4.4. Вжити заходів щодо:

КВІТУ С. М. – скликання
4.4.1. організації розроблення стратегії розвитку
ЯРЕСЬКО Н.
України на інноваційній основі на тривалу
АБРОМАВИЧУСУ А.
перспективу (понад 20 років), залучивши до цього
ПАТОНУ Б. Є.
Національну раду з питань науки і технологій,
Національну академію наук України, національні
Прошу опрацювати та
галузеві академії, відомих вчених та фахівців, у тому подати у місячний строк
числі іноземних;
Кабінетові Міністрів узгоджені
щодо
вжиття
4.4.2. забезпечення відповідно до Закону України пропозиції
"Про державне прогнозування та розроблення необхідних заходів.
програм економічного і соціального розвитку
України" розроблення прогнозу економічного і
соціального розвитку України на середньостроковий
період;

25.04.2015

Голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (ССН, СЗП),
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СКНД),
ВНПЗД

4.4.3. створення при Кабінеті Міністрів України
Національної ради України з питань науки і
технологій як консультативно-дорадчого органу з
питань формування єдиної державної політики у
сфері наукової і науково-технічної діяльності та
передбачення дієвих механізмів по реалізації
розробленої нею політики;
КВІТУ С. М. – скликання
4.4.5. виведення з підпорядкування Міністерства
ЯРЕСЬКО Н.
освіти і науки України Державного фонду
ПАТОНУ Б. Є.
фундаментальних досліджень, надання йому статусу
самостійної юридичної особи та згідно із законом
Прошу опрацювати та
щорічно у Державному бюджеті України визначати подати у місячний строк
окремим рядком кошти для фонду.
Кабінетові Міністрів узгоджені
пропозиції.
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4.6. Запровадити за пріоритетними напрямами
КВІТУ С. М.
інноваційної
діяльності
програми
проведення
АБРОМАВИЧУСУ А.
прикладних
досліджень,
конструкторськоЯРЕСЬКО Н.
технологічних та дослідно-конструкторських робіт,
трансферу технологій за участі наукових установ та
ПАТОНУ Б. Є.
вищих
навчальних
закладів,
представників
промисловості на засадах спільного фінансування
Прошу опрацювати та
робіт за рахунок коштів Державного бюджету подати у місячний
строк
України та коштів підприємств.
Кабінетові Міністрів узгоджені
4.7. Розробити програму розвитку венчурної пропозиції.

25.04.2015

Голови секцій
НАН України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (СФТМН,
СХБН, ССН,
СЗДСР), Центр
інтелектуальної
власності і
передачі
технологій,
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СЗДСР),
ВФЕЗД, ВНПЗД

діяльності в Україні у сфері інновацій та трансферу
технологій, що передбачає залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій, фінансові, податкові, кредитні
механізми підтримки венчурної діяльності, та
підготувати зміни до законодавства України щодо
розвитку венчурної діяльності у науково-технічній
сфері.
4.8. Внести зміни до нормативно-правових актів,
що регламентують діяльність органів Державної
казначейської служби України, щодо встановлення
заборони затримки коштів, які отримують бюджетні
наукові установи та вищі навчальні заклади у вигляді
грантів та від виконання науково-дослідних робіт з
підприємствами.

ЯРЕСЬКО Н. – скликання
СЛЮЗ Т. Я.
КВІТУ С. М.
ПАТОНУ Б. Є.

Прошу опрацювати та про
результати у місячний строк
Установити за рішенням Кабінету Міністрів поінформувати
Кабінет
України строк перерахування зазначених коштів в Міністрів.
один день з дня реєстрації фінансових зобов’язань
У
разі
необхідності
бюджетних установ.
прийняття рішень Уряду внести
узгоджені
пропозиції
в
установленому порядку.
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Підготувати зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо введення
відповідальності працівників органів Державної
казначейської служби України у разі порушення
строків перерахування коштів бюджетних установ.
4.9. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів
України "Про економію державних коштів та
недопущення втрат бюджету" від 1 березня 2014 року
№ 65, передбачивши здійснення Державною
казначейською службою України платежів за
видатками спеціального фонду державного бюджету
наукових установ та вищих навчальних закладів на
придбання обладнання, матеріалів, проведення
конференцій,
відрядження,
що
отримуються
науковими установами та вищими навчальними
закладами за договорами з міжнародними та
іноземними організаціями, грантами, договорами з
організаціями та підприємствами України щодо
проведення
науково-дослідних
і
дослідноконструкторських робіт та міжнародного науковотехнічного співробітництва.
4.10. Підготувати пропозиції щодо внесення змін
до відповідних законодавчих актів України про
часткове фінансування наукових досліджень та
наукових розробок із коштів місцевих органів влади.
4.11. Вирішити питання щодо надання права
розміщення тимчасово вільних власних надходжень
наукових установ та вищих навчальних закладів на
депозитних рахунках в установах банків.
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4.12. Підготувати пропозиції, у тому числі до
законів, щодо порядку проведення та залучення
наукових установ та організацій, відомих вчених до
експертизи та консультування з правових, соціальноекономічних, господарських питань за проектами та
програмами, що приймаються на державному та
регіональному рівнях.

КВІТУ С. М.
ПЕТРЕНКУ П. Д.
АБРОМАВИЧУУ А.
ПАТОНУ Б. Є.
Прошу опрацювати та про
результати у місячний строк
поінформувати
Кабінет
Міністрів.
У
разі
необхідності
прийняття
рішень
Уряду,
внести узгоджені пропозиції в
установленому порядку.

25.04.2015

Голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академіксекретар
Відділення
історії,
філософії та
права НАН
України

НОВ (ССН, СЗП),
ВНПЗД,
Відділення історії,
філософії та права
НАН України,
Відділення
інформатики НАН
України,
Відділення
економіки НАН
України,
Інститут держави
і права
ім.В.М.Корецького НАН України,
Центр досліджень
науковотехнічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України
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4.14. Доручити Міністерству фінансів України:
4.14.1. при визначенні обсягів видатків, що
спрямовуються на наукову сферу під час формування
проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний бюджетний рік:
надавати
перевагу
програмно-цільовому
фінансуванню науки та поступовому доведенню
протягом трьох років його частки до 30 відсотків
загального обсягу фінансування науки за рахунок
збільшення останнього, без одночасного скорочення
базового фінансування;

ЯРЕСЬКО Н. – скликання
КВІТУ С. М.
АБРОМАВІЧУСУ А.
ПАТОНУ Б. Є.

Прошу
разом
із
заінтересованими
органами
виконавчої влади опрацювати
питання та у місячний строк
поінформувати
Кабінет
Міністрів.
У
разі
необхідності
передбачити базове бюджетне фінансування науки
рішень
Уряду,
для вищих навчальних закладів (університетів, прийняття
внести
узгоджені
пропозиції
в
академій, інститутів);
установленому порядку.
передбачати виділення капітальних та поточних
видатків, спрямованих на закупівлю імпортного
наукового обладнання, наукової літератури в
паперовому, цифровому форматі та розвиток
матеріально-технічної бази наукової діяльності,
стовідсоткове фінансування оплати праці працівників
наукових установ, організацій, підприємств та
навчальних закладів згідно із законодавством.

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СЗДСР),
ВФЕЗД, ВНПЗД
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4.18. Спільно з Національною академією наук
України:

КВІТУ С. М. – скликання
ЯРЕСЬКО Н.
ПАТОНУ Б. Є.

4.18.1. поновити програму, що діяла за підтримки
Прошу
опрацювати
Уряду у 2004-2010 роках, з модернізації парку питання та у місячний строк
унікального наукового обладнання і приладів поінформувати
Кабінет
Національної академії наук України за рахунок Міністрів.
цільових капітальних видатків;
У
разі
необхідності
рішень
Уряду,
4.18.2. підготувати та подати у другому півріччі прийняття
внести
узгоджені
пропозиції
в
2015 року на розгляд Верховної Ради України проект
установленому порядку.
закону про Національну академію наук України;

4.18.3. підготувати на основі Постанови Верховної
Ради України від 21 жовтня 2010 року № 2632-VI
"Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Стратегія інноваційного розвитку України на 20102020 роки в умовах глобалізаційних викликів"
стратегію інноваційного розвитку України на 2016–
2026 роки з максимальним урахуванням положень,
основних цілей та стандартів для країн ЄС,
визначених у Стратегії "Європа-2020", і подати її у
другому півріччі 2015 року на розгляд Верховної Ради
України.

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СЗДСР),
ВФЕЗД

25.04.2015

Головний
учений
секретар НАН

НОВ (СЗП),
ВНПЗД,
Інститут держави
і права
ім.В.М.Корецького НАН України

25.04.2015

Голова Секції
суспільних і
гуманітарних
наук НАН
України,
академіксекретар
Відділення
економіки
НАН України

НОВ (ССН),
ВНПЗД,
Відділення
економіки НАН
України,
ДУ «Інститут
економіки та
прогнозування
НАН України»,
Центр досліджень
науково-технічного
потенціалу та
історії науки
ім.Г.М.Доброва
НАН України
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4.21. Доручити Міністерству соціальної політики
України протягом трьох місяців з дня прийняття цієї
Постанови:
4.21.1. підготувати пропозиції щодо внесення змін
до законодавчих актів України з підвищення
соціального статусу наукових працівників і вчених,
їхньої мотивації до наукової діяльності;
4.21.2. провести уніфікацію тарифних сіток для
всіх категорій науковців, які працюють в інститутах
Національної академії наук України, національних
галузевих академіях наук та дослідницьких
університетах;
4.21.3. підготувати концепцію державної цільової
програми щодо житла для молодих учених,
спрямованої на створення сприятливих умов для
роботи молоді в науковій сфері, яка у тому числі
передбачатиме механізми надання державної іпотеки
на особливих умовах молодим ученим, доступних
кредитів на придбання житла, пропозиції щодо
надання службового житла тощо.

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

РОЗЕНКУ П.В. – скликання
КВІТУ С. М.
ЯРЕСЬКО Н.
ЗУБКУ Г. Г.
ПАТОНУ Б. Є.
Прошу
разом
з
національними
галузевими
академіями наук за участю
заінтересованих
органів
виконавчої влади опрацювати
питання та у місячний строк
поінформувати
Кабінет
Міністрів.
У
разі
необхідності
прийняття
рішень
Уряду,
внести узгоджені пропозиції в
установленому порядку.

25.04.2015

Віце-президент
НАН України
за розподілом
обов'язків,
головний
учений
секретар НАН
України

НОВ (СКНД,
СЗДСР), ВФЕЗД ,
ВНКК, ВНПЗД

В.Л.Богданов

