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У парламенті проведено розширене засідання Комітету з питань науки 

і освіти за участі представників уряду, Національної академії наук, 

місцевого самоврядування 

 

Відбулося розширене засідання Комітету з питань науки і освіти, до  участі 

в якому долучилися члени комітету О. Співаковський, Т. Кремінь, 

І. Кириленко, О. Скрипник, міністр освіти і науки України Л. Гриневич, перший 

заступник міністра В. Ковтунець, керівники Національної академії наук 

України та національних галузевих академій наук України, представники 

середньої, професійно-технічної та вищої освіти   (Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України). 

Під час розгляду питання фінансового забезпечення науки і освіти у 

2017 р. було заслухано доповіді міністра освіти і науки, Національної академії 

наук України, національних галузевих академії наук України. У контексті  

обговорення учасники засідання мали змогу  поставити  питання профільному 

міністру, а також надати свої пропозиції щодо поліпшення  фінансування 

освітньої та наукової галузей та їх включення до проекту рішення комітету.  

За результатами розгляду члени комітету прийняли одностайне рішення – 

рекомендувати Кабінету Міністрів України вишукати додаткові кошти в обсязі 

2 859 757,17 тис. грн та підготувати в I кварталі 2017 р. пропозиції щодо 

внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» 

у частині збільшення фінансування: Міністерства освіти і науки України на 

1 078 615,0 тис. грн, Національної академії наук України на 642 829,67 тис. грн, 

Національної академії аграрних наук України на 336 037,4 тис. грн, 

Національної академії медичних наук України на 648 621,6 тис. грн, 

Національної академії педагогічних наук України на 9 910,4 тис. грн, 

Національної академії правових наук України на 18 632,0 тис. грн, 

Національної академії мистецтв України на 7911,1 тис. грн., Міністерству 

оборони України на 17 200,0 тис. грн. 

Також рішенням комітету уряду та профільному міністерству 

рекомендовано здійснити  ряд інших заходів щодо нормативно-правового 

врегулювання проблемних питань фінансування сектору науки і освіти. 

<…> Наступне питання щодо проведення парламентських слухань на 

тему:  «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення 

розвитку».  

Зважаючи на рішення комітету «Про рекомендації слухань у Комітеті 

Верховної Ради України з питань науки і освіти “Законодавче забезпечення 

розвитку національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”»   та 

враховуючи результати парламентських слухань «Про стан та проблеми 

фінансування освіти і науки України», що відбулися 16 листопада 2016 р., 
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комітет одностайно ухвалив рішення – рекомендувати Верховній Раді України 

провести 21 червня 2017 р. парламентські слухання на тему: «Національна 

інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» та внести на 

розгляд парламенту проект відповідної постанови. 

 


