Реформаторська сверблячка ставить під загрозу статус НАН
України як головного розпорядника бюджетних коштів

Указом Президента України № 128/2013 від 12.03.2013 р. затверджено
Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Згідно з п.2.7 плану дій прем'єр-міністру України Мінюсту і Мінфіну
доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект
Закону про внесення
змін до Бюджетного кодексу України (щодо
скорочення кількості головних розпорядників бюджетних коштів відповідно
до підсумків проведення адміністративної реформи), передбачивши, що
головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
міністерства в особі їх керівників;
установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету міністрів України, державні органи,
підконтрольні Президентові України або Верховній Раді України, в особі їх
керівників;
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, інші
спеціалізовані суди, орган, що здійснює організаційне забезпечення
діяльності органів судової влади, та інші органи, безпосередньо визначені
Конституцією України, в особі їх керівників;
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом в особі їх
керівників;
державні колегіальні органи в особі їх керівників;
Рад Міністрів АРК, ОДА, КМДА, СМДА в особі їх керівників.
Згідно з чинною редакцією Бюджетного кодексу України (ст.22) НАН
України має статус головного розпорядника бюджетних коштів.
Враховуючи функціональну спрямованість та завдання, які вирішує
вища державна наукова організація України рішення щодо позбавлення її
статусу головного розпорядника
бюджетних коштів та здійснення
фінансування НАН України через будь-який центральний орган державної
виконавчої влади (наприклад МОН) вкрай ускладнить, а то і унеможливить
виконання Академією покладених на неї завдань та обов’язків.
Президія НАН України з цього приводу вже направила відповідне
звернення прем’єр-міністру України М.Я.Азарову.
ЦК профспілки налаштований на рішучі кроки у відстоюванні
фінансової автономії Академії, розуміючи, що позбавлення її статусу
головного розпорядника бюджетних коштів матиме і негативні соціальні
наслідки.
Впевнені, те що не пройшло у 2006 р. за Уряду Ю.Єханурова не
повинно статись і зараз. Гасло акції протесту біля Кабінету Міністрів у 2006
р. «Руки геть від Академії» актуальне і сьогодні.

