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Про фінансування діяльності
НАН України у 2018 році

Заслухавши інформацію головного вченого секретаря НАН
України академіка НАН України В.Л.Богданова про фінансування
діяльності НАН України у 2018 році, Президія НАН України відзначає,
що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,
який прийнятий Верховною Радою України, обсяг фінансування
Академії за рахунок коштів загального фонду Держбюджету
передбачений у сумі 3 млрд. 758,6 млн.грн., що на 1 млрд. 39,8 млн.грн.
більше за показник 2017 року.
За основною бюджетною програмою Академії, за якою
здійснюється фінансування статутної діяльності її установ,
«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» (КПКВК 6541030) обсяги фінансування визначені
у сумі 2 млрд. 881,727 млн.грн., що на 354,911 млн.грн. більше за обсяги
поточного року. Це збільшення включає і окремі цільові видатки,
зокрема фінансування великих інфраструктурних проектів, які будуть
виконуватися Національним науковим центром «Харківський фізикотехнічний інститут» для забезпечення експлуатаційних витрат ядерної
підкритичної установки «Джерело нейтронів» – 45,7 млн.грн. та
Національним дендрологічним парком «Софіївка» для реконструкції
гідротехнічних споруд, відновлення гідрологічного стану та проведення
благоустрою в пониззі р. Кам’янка – 75,0 млн.грн.
У межах загального фінансування за розділом «Наука»
передбачене започаткування нової бюджетної програми НАН України
«Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»
(КПКВК 6541230) з обсягом 500,0 млн.грн.
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Ця бюджетна програма спрямовуватиметься на формування та
розвиток ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних
розробок, а саме: на підтримку пріоритетних досліджень за результатами
оцінювання ефективності діяльності наукових установ Академії за
новою методикою, розробленою на основі міжнародних стандартів.
Також вона передбачає забезпечення виконання найважливіших для
держави досліджень і науково-технічних розробок з високим ступенем
готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та оборони,
придбання новітнього та модернізацію існуючого унікального наукового
обладнання, проведення спільних досліджень і розробок з
міжнародними науковими організаціями та забезпечення участі
вітчизняних дослідників у міжнародних наукових заходах, підтримку
талановитої наукової молоді.
Згідно з Бюджетним кодексом України фінансування за
зазначеною новою бюджетною програмою буде розпочато лише після
затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного порядку
використання коштів та паспорта бюджетної програми.
Також Законом України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» передбачене суттєве збільшення фінансування НАН
України за бюджетною програмою «Медичне обслуговування
працівників Національної академії наук України» (КПКВК 6541100),
що пов’язане з цільовими видатками, які будуть спрямовані на розвиток
створеної на базі Лікарні для вчених НАН України Державної установи
«Центр інноваційних медичних технологій НАН України».
З метою оперативної підготовки розподілу бюджетного
фінансування НАН України у 2018 році за бюджетними програмами
КПКВК 6541030 та КПКВК 6541230 Президія НАН України
постановляє:
1. Інформацію головного вченого секретаря НАН України
академіка НАН України В.Л.Богданова про фінансування діяльності
НАН України у 2018 році взяти до відома.
2. Головам секцій НАН України та академікам секретарям
відділень НАН України до 22 грудня 2017 року подати Президії НАН
України пропозиції про розподіл обсягів базового фінансування та
фінансування цільових наукових програм відділень НАН України між
науковими установами відділень за бюджетною програмою
«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» (КПКВК 6541030).
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3. Вважати, що основними напрямами використання коштів
за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів
наукових досліджень» (КПКВК 6541230) доцільно визначити:
– адресну підтримку пріоритетних досліджень, у тому числі з
урахуванням результатів оцінювання ефективності діяльності наукових
установ за новою методикою, розробленою на основі міжнародних
стандартів, затвердженою постановою Президії НАН України
від 15.03.2017 № 75, та рейтингування установ, яке проведене
відділеннями на виконання постанови Президії НАН України
від 20.01.2016 № 11;
– виконання на конкурсній основі найважливіших для держави
наукових досліджень, а також науково-технічних розробок з високим
ступенем готовності, в тому числі в інтересах національної безпеки та
оборони;
– придбання новітнього та модернізацію існуючого унікального
наукового обладнання;
– виявлення та утвердження в науковому середовищі молодих
талановитих дослідників, надання підтримки їх творчому зростанню;
– подальшу інтеграцію вітчизняного наукового потенціалу у
світовий науковий простір шляхом проведення спільних досліджень і
розробок з міжнародними науковими організаціями та забезпечення
участі вітчизняних дослідників у міжнародних наукових заходах.
4. Головному вченому секретарю НАН України разом з Науковоорганізаційним відділом Президії НАН України та Відділом фінансовоекономічного забезпечення діяльності НАН України забезпечити
врахування визначених у пункті 3 цієї постанови основних напрямів
використання коштів за бюджетною програмою «Підтримка розвитку
пріоритетних напрямів наукових досліджень» при розробці та
затвердженні порядку використання коштів за зазначеною бюджетною
програмою.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного
вченого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова.
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