
Засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань науки і освіти  17 грудня 2015 р. 
 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму 

засіданні розглянув 3 законопроекти: 

1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень 

соціальної політики» (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р., КМУ); 

2. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами  до галузевого та 

податкового законодавства)» (реєстр. № 3629 від 11.12.2015 р., КМУ); 

3. «Про Державний бюджет України на 2016 рік»  (реєстр. № 3000 

від 11.12.2015 р., КМУ) 

в частині, що стосується освіти і науки. 

Були запрошені і взяли участь у роботі Комітету віце-президент НАН 

України, акад. А.Г.Загородній, головний учений секретар НАН України, акад. 

В.Л.Богданов, голова профспілки працівників НАН України А.І.Широков. 

Практично всі пропозиції Академії і профспілки були враховані у 

відповідних рішеннях. Це, зокрема, стосується: збереження наукових пенсій 

(реєстр. № 3628); розміру мінімально необхідного фінансування НАН 

України наступного року у обсязі 2779 млн.грн. (реєстр. №3000);  

перенесення терміну оптимізації мережі установ, закладів, організацій, 

чисельності їх працівників, зокрема, реорганізації, об'єднання, ліквідації 

неефективних закладів.  

Також Комітет вважає за доцільне збереження за національними 

галузевими академіями наук статусу головних розпорядників бюджетних 

коштів. 

Щодо законопроекту Держбюджету Комітет вирішив: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» (реєстр. № 3000), поданий 

Кабінетом Міністрів України, відправити на доопрацювання; 

- при доопрацюванні проекту зазначеного закону рекомендувати 

Кабінету Міністрів України врахувати пропозиції Комітету; 

- рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету. 

Закономірно, що всі народні депутати - члени комітету в своїх виступах 

підтримували зауваження і пропозиції академічної науки. 

Послідовно, аргументовано і в той же час емоційно щодо намірів 

урядових законопроектів, які  значно погіршують становище НАН України та 

галузевих академій,  висловився народний депутат І.Г.Кириленко («ВО 

«Батьківщина»). 

Зрозуміло, що це лише перший крок на шляху до втілення рішень 

Комітету у відповідні закони. 


