
Президія ЦК профспілки. 

 15 грудня 2022 року  відбулось засідання  Президії ЦК профспілки , 

яке було проведено в режимі ZOOM-конференції. Для участі у зібранні було 

запрошено віце-президента Академії, академіка НАН України В.Л.Богданова. 

Також  були присутні: начальник НОВ Кубальський О.Н. та начальник  

Фінансово-економічного відділу Литвишко Л.С. Розглядались наступні 

питання: стан  фінансового забезпечення  наукових досліджень у 2022-2023 

роках; специфіка роботи  Академії в умовах воєнного стану; проблеми, які  

виникають  із зайнятістю в умовах недостатнього фінансування НАН 

України. 

 

Затверджено форму статистичних звітів для організацій профспілки. 

Ухвалено рішення про проведення у наступному році чергового Пленуму ЦК 

профспілки. Затверджено  виконання бюджету ЦК профспілки за 2021 рік та  

бюджет  на 2023 рік. 

Розглянуто  деякі  інші питання роботи профспілки. 

Із виступу В.Л.Богданова:  

Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, на 

фінансування Національної академії наук України були визначені видатки  за 

загальним фондом держбюджету обсягом 6 млрд. 163 млн. 181,1 тис.грн. 



Проте, у зв’язку із розпочатою 24 березня поточного року агресією 

російської федерації проти нашої держави, відповідно до абзацу другого 

підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” 

Бюджетного кодексу України постановами Кабінету Міністрів України від 

10.03.2022 №245 та від 01.04.2022 №401 «Про спрямування коштів до 

резервного фонду державного бюджету» видатки загального фонду 

державного бюджету України Національної академії наук України було 

скорочено на 1 млрд. 54 млн. 347,5 тис.грн.  

Зокрема, постановою від 10.03.2022 №245 скорочені всі капітальні 

видатки Академії на суму 504 млн. 548,8 тис.грн., а постановою 01.04.2022 

№401 на 10% зменшені поточні видатки. 

Згідно із зазначеним видатки загального фонду державного бюджету 

України Національної академії наук України у 2022 року складають 5 млрд. 

108 млн. 833,6 тис.грн., що на 17,1% менше за обсяг, затверджений Законом 

України  “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, та на 2,7% менше за 

затверджений обсяг 2021 року. 

За нашою основною бюджетною програмою КПКВК 6541030, за якою 

здійснюється, зокрема, базове фінансування установ Академії, видатки 2022 

року становлять 4 млрд. 328 млн. 909,8 тис.грн., що на 15,3% менше 

затвердженого Законом про Держбюджет 2022 року обсягу фінансування, і 

навіть менше за обсяг 2021 року. 

Враховуючи наведене, з метою забезпечення функціонування установ 

НАН України в умовах воєнного стану відповідно до постанови Президії 

НАН України від 06.04.2022 №103 було вжито низку заходів, зокрема: 

1. Зменшено затверджені на початок року обсяги фінансування 

відповідних установ НАН України на визначені для них капітальні видатки 

за бюджетними програмами КПКВК 6541030, КПКВК 6541230 та виключено 

фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541270 «Забезпечення 

житлом вчених Національної академії наук України»; 

2. Припинено фінансування за низкою діючих наукових програмам 

та проєктів НАН України; 

3. Зменшені видатки, що були заплановані на підтримку наукової 

інфраструктури; 

4. Скорочено майже на  9,0% базове фінансування установ НАН 

України відносно показника на початок року. 



За станом на сьогодні, згідно з розрахунками НАН України обсягу 

фінансування поточного року вистачає на забезпечення виплат заробітної 

плати працівникам відповідно до чинних нормативних документів тільки на 

10,2 місяців (середній коефіцієнт режиму робочого часу – 0,85), а 

середньомісячна заробітна плата працівників становить 11464,0 грн., що на 

932 грн. менше за відповідну заробітну плату 2021 року. 

На жаль, враховуючи реалії сьогодення, покращення фінансового стану 

Академії і в наступному році очікувати не слід. 

3 листопада поточного року прийнято Закон України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік», він вже підписаний Президентом України і 

набуває чинності з 1 січня 2023 року. 

У зазначеному законі обсяг фінансування Академії у 2023 році 

передбачений у сумі 4 млрд 564 млн 740,2 тис. грн., що на 544,1 млн. грн (на 

10,7%) менше за обсяги фінансування 2022 року.   

Фінансування наукової та освітянської діяльності планується скоротити 

на 10%, а фінансування за розділом «Охорона здоров’я» - на 26,8% відносно 

чинного розпису асигнувань. 

За нашою основною бюджетною програмою КПКВК 6541030 «Наукова 

і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук 

України» обсяг фінансування порівняно з чинним розписом асигнувань 2022 

року скорочено на 9,2%, а за бюджетною програмою КПКВК 6541230 

«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень» - на19,9%. 

Сумарне базове фінансування установ Академії у 2023 році доведеться 

зменшити орієнтовно на 9,0% відносно показника поточного року, що дещо 

менше від загального зменшення фінансування за бюджетною програмою 

КПКВК 6541030 «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ 

Національної академії наук України». 

Доведеться також продовжити мораторій на виконання  цільових 

програм наукових досліджень НАН України, які були чинні, але не 

фінансувалися у поточному році.   

За умов, що склалися у наступному році середній коефіцієнт режиму 

робочого часу очікується на рівні 0,81, тобто затверджених Законом про 

Держбюджет 2023 року коштів загального фонду Академії вистачить тільки 

на 9,7 місяців забезпечення виплат заробітної плати працівникам відповідно 

до чинних нормативних документів. 



 

 


