
Верховна Рада України прийняла постанови про присудження 

премій працівникам системи освіти і молодим науковцям 

23 грудня 2014 р. Верховна Рада України прийняла постанови про 

присудження премій працівникам системи освіти і молодим науковцям, 

ініційовані Комітетом з питань науки і освіти. 

У своєму виступі перед прийняттям постанов голова комітету 

Л. Гриневич зазначила: «У нас з Вами наприкінці року є борг перед 

працівниками системи освіти і молодими науковцями. Це Постанови, які 

стосуються присудження премій Верховної Ради України педагогічним 

працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів (р. № 1339), найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок у 2013 р. (р. № 1342) та Постанова (р.№ 1341) «Про 

призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих вчених». Кошти на ці нагороди закладені в 

бюджеті Верховної Ради України». 

Стипендії Верховної Ради України, що становить 2000 грн на місяць, 

будуть надані 30 молодим, талановитим науковцям віком до 35 років, які 

були відібрані конкурсною комісією, створеною з провідних учених. 

«Щодо Премій Верховної Ради найталановитішим молодим ученим в 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок за 2013 р. Конкурс був проведений ще у грудні 2013 р. Але 

впродовж 2014 р. Верховна рада України так і не спромоглася надати ці 

премії. Розмір премії складає 20 тис. грн кожна. Колектив претендентів на 

присудження однієї премії не може перевищувати чотирьох осіб. У 

результаті проведеного конкурсу, було виділено 20 таких премій Верховної 

Ради, які мають разом отримати 43 молодих науковці, що працюють в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень. І ці кошти також є в бюджеті 

Верховної ради на цей рік», – підкреслила голова комітету.  

Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 

загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів, найталановитішим молодим ученим у галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, а 

також стипендії для найталановитіших молодих учених вручаються з 2007 р. 
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