
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації: 

ліквідація шляхом «реорганізації»… 

 
2 червня 2014 р. відбулось засідання Урядового комітету гуманітарного 

розвитку під головуванням віце-прем'єр-міністра О.М.Сича, у роботі якого 

брав участь і уповноважений представник від СПО об'єднань 

репрезентативних всеукраїнських профспілок А.І.Широков. 

За пропозицією міністра освіти і науки С.Квіта підготовлений до 

засідання порядок денний було доповнено  розглядом проекту постанови 

Кабінету Міністрів «Деякі питання діяльності центральних органів 

виконавчої влади». Якщо сказати коротко, то суть проекту зводиться до 

реорганізації (фактичної ліквідації) Держінформнауки: повноваження щодо 

формування та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій пропонується 

передати Міністерству освіти і науки, а повноваження щодо формування та 

реалізації державної політики у сфері інформації – Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 

під егідою якого буде працювати новий орган – Державне агентство з питань 

електронного урядування. 

Проект презентував пан С.Квіт. Правда міністр не скільки аргументував 

необхідність прийняття такого акту, як агітував за поглиблення взаємодії 

вузів і академічної науки.  

У своєму виступі А.І.Широков зауважив, що наука має безпосереднє 

відношення до реформування і структурної перебудови економіки, 

посилення її конкурентоздатності, інноваційної моделі розвитку, зміцнення 

обороноздатності країни. З цієї точки зору доцільним є існування у системі 

центральних органів виконавчої влади спеціального органу, окремого від 

МОН, який би відповідав за стан справ у науково-технічній сфері. 

Саме таку позицію виклали у зверненні на адресу прем’єр-міністра 

України президенти Національної і галузевих академій наук. 

Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України 

Л.М.Гриневич наголосила, що навіть у разі прийняття такої постанови вона 

буде проміжним рішенням проблеми, яку доцільно розв’язувати у 

законодавчому полі шляхом затвердження нової редакції Закону «Про 

наукову і науково-технічну діяльність». 

Участь у дискусії також взяли заступник міністра фінансів 

В.М.Матвійчук, ректор НТУ КПІ, академік М.З.Згуровський, голова 

Держінформнауки, академік В.П.Семиноженко. 

На завершення обговорення О.М.Сич поставив питання на голосування 

членів урядового комітету, які одноголосно підтримали проект постанови і 

рекомендували його прийняти на засіданні Кабінету Міністрів. 


