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04.10.2022 р. №01-01/06 Голові Комітету Верховної Ради 

 України з питань бюджету  

 Ю.Ю.Арістову 

  

 

Про Державний бюджет  

України на 2023 рік 

 

Шановний Юріє Юрійовичу! 

 

Профспілка працівників Національної академії наук України 

звертається до Вас  в зв’язку з черговим значним зменшенням в проекті 

Держбюджету на 2023 рік фінансування  НАН України  на 26% в порівнянні 

з 2022 роком, у якому бюджетне фінансування уже складало всього  67% від 

мінімального запиту Академії. 

Оскільки таке фінансування фактично унеможливить нормальну     

роботу наукових  установ,  профспілка вважає, що  фінансування НАН 

України   в  наступному  році повинно  бути   збільшено до обсягу 7,740 

млрд. грн. Замість цього цей показник становить 4,567 млрд.грн. 

Необхідно зазначити, що світова наукова спільнота вважає необхідною 

значну фінансову підтримку обороноздатності та науково-технічному 

розвитку України, вважаючи пріоритетними напрямками розробку матеріалів 

для оборонної промисловості, ядерних реакторів нового покоління, 

авіаційної промисловості, енергетики, медицини та інших перспективних 

галузей промисловості України, якраз тих,  що передбачені в програмі 

«Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення 

ефективності її діяльності» (Постанова НАН України  від 20.11.2019,  № 286) 

та які були підтримані Урядом як першочергові для  економічного розвитку 

країни.  

 3 вересня 2020 р. Верховна Рада ухвалила Закон України № 0898 про 

внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну 

діяльність", яким, серед іншого, передбачено збільшення посадового окладу 

молодших наукових співробітників до рівня одинадцяти прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб. Така зміна вводиться в дію з 1 січня 2023 

року. Здавалося б – чудова новина, але гірка іронія полягає в тому, що 

поданий на розгляд парламенту Законопроект про Держбюджет на 2023 рік 

зовсім не передбачає реалізацію цього підвищення в Академії наук. 



 Нині (у 2022р.), бюджет Національної Академії наук такий, що вчені 

НАНУ працюють неповний робочий тиждень, практично без опалення, 

частково без енергозабезпечення. Заробітна плата у НАН України опустилась 

до ганебно низького рівня і навіть  не сягає середньої зарплати в Україні. 

Такого співвідношення не було ніколи за всі роки незалежності. 

Ми маємо надію, що Ви допоможете знайти можливість збільшити 

фінансування НАН України порівняно з проектом Закону України «Про 

державний бюджет України на 2023 рік» по загальному фонду на 3,173 млрд. 

грн., щоб, нарешті, у 2023 році НАН України працювала у режимі повної 

зайнятості та була забезпечена оптимальними умовами для стабільної 

роботи. 

Виходячи з вищенаведеного, профспілка працівників НАН України 

сподівається на Ваше особисте розуміння порушених проблем і просить Вас 

вжити всіх можливих заходів для позитивного вирішення фінансових 

проблем НАН України у Держбюджеті 2023 р. 

 

 

               З повагою 

 
 

 

        Голова           профспілки 

працівників НАН України                                           Анатолій Широков 
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04.10.2022 р. №01-01/05 Голові Комітету Верховної Ради 

 України з питань освіти, науки  

 та інновацій 

 С.В.Бабаку 

Про Державний бюджет  

України на 2023 рік 

  

 

Шановний Сергію Віталійовичу! 

 

Профспілка працівників Національної академії наук України 

звертається до Вас  в зв’язку з черговим значним зменшенням в проекті 

Держбюджету на 2023 рік фінансування  НАН України  на 26% в порівнянні 

з 2022 роком, у якому бюджетне фінансування уже складало всього  67% від 

мінімального запиту Академії. 

Оскільки таке фінансування фактично унеможливить нормальну     

роботу наукових  установ,  профспілка вважає, що  фінансування НАН 

України   в  наступному  році повинно  бути   збільшено до обсягу 7,740 

млрд. грн. Замість цього цей показник становить 4,567 млрд.грн. 

Необхідно зазначити, що світова наукова спільнота вважає необхідною 

значну фінансову підтримку обороноздатності та науково-технічному 

розвитку України, вважаючи пріоритетними напрямками розробку матеріалів 

для оборонної промисловості, ядерних реакторів нового покоління, 

авіаційної промисловості, енергетики, медицини та інших перспективних 

галузей промисловості України, якраз тих,  що передбачені в програмі 

«Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення 

ефективності її діяльності» (Постанова НАН України  від 20.11.2019,  № 286) 

та які були підтримані Урядом як першочергові для  економічного розвитку 

країни.  

 3 вересня 2020 р. Верховна Рада ухвалила Закон України № 0898 про 

внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну 

діяльність", яким, серед іншого, передбачено збільшення посадового окладу 

молодших наукових співробітників до рівня одинадцяти прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб. Така зміна вводиться в дію з 1 січня 2023 

року. Здавалося б – чудова новина, але гірка іронія полягає в тому, що 



поданий на розгляд парламенту Законопроект про Держбюджет на 2023 рік 

зовсім не передбачає реалізацію цього підвищення в Академії наук. 

 Нині (у 2022р.), бюджет Національної Академії наук такий, що вчені 

НАНУ працюють неповний робочий тиждень, практично без опалення, 

частково без енергозабезпечення. Заробітна плата у НАН України опустилась 

до ганебно низького рівня і навіть  не сягає середньої зарплати в Україні. 

Такого співвідношення не було ніколи за всі роки незалежності. 

Ми маємо надію, що Ви допоможете знайти можливість збільшити 

фінансування НАН України порівняно з проектом Закону України «Про 

державний бюджет України на 2023 рік» по загальному фонду на 3,173 млрд. 

грн., щоб, нарешті, у 2023 році НАН України працювала у режимі повної 

зайнятості та була забезпечена оптимальними умовами для стабільної 

роботи. 

Виходячи з вищенаведеного, профспілка працівників НАН України 

сподівається на Ваше особисте розуміння порушених проблем і просить Вас 

вжити всіх можливих заходів для позитивного вирішення фінансових 

проблем НАН України у Держбюджеті 2023 р.  
 
               З повагою 

 
 

        Голова           профспілки 

працівників НАН України                                           Анатолій Широков 

 

 

 

 


