Учасники чергового засідання президії НАН України заслухали та
обговорили доповідь академіка НАН України Е. Лібанової про вимушене
переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України
У доповіді та виступах академіка НАН України Б. Патона, заступника
секретаря Ради національної безпеки і оборони України О. Литвиненка,
заступника міністра праці та соціальної політики України В. Іванкевича,
президента Національної академії медичних наук України академіка НАМН
України А. Сердюка, заступника міністра освіти і науки України М. Стріхи,
академіків НАН України В. Гейця, І. Дзюби, В. Семиноженка
відзначалося, що доповідь академіка НАН України Е. Лібанової та виступи у
її обговоренні показали гостроту сучасних проблем вимушених переселенців
у країні.
Зокрема, потребують невідкладного розв’язання такі проблеми:
переселення біженців у прийнятне житло та підготовка житла для
повернення на Донбас; забезпечення зайнятості в районах тимчасового
перебування; запобігання епідеміологічним ускладненням; надання
психологічної допомоги; запобігання психосоціальним конфліктам тощо.
Не менш важливі питання економічного та соціального характеру,
пов’язані із відновленням інфраструктури та підприємств на Донбасі,
постануть перед державою найближчим часом. Економіка Донбасу вже
давно потребувала кардинальної реконструкції. Необхідно змінювати
економічну структуру регіону, робити її більш сучасною, більшою мірою
зорієнтованою на виготовлення кінцевого продукту з високою інноваційною
складовою та високою часткою доданої вартості.
Було зауважено, що робоча група НАН України з питань відбудови
Донбасу вже розпочала підготовку пропозицій для профільних міністерств і
відомств щодо використання розробок академічних установ під час
відновлення Донбасу. Ця робота має бути завершена у стислі строки.
Необхідно також налагодити дієву взаємодію з Державним агентством з
відновлення Донбасу та його головою А. Ніколаєнком.
Крім того, уже постала необхідність активніше формувати громадську
думку з актуальних проблем виховання патріотизму, прийняття основною
частиною населення ідеї Єдиної України, поширення та пропагування
українських суспільних і культурних цінностей тощо. До цього мають бути
залучені насамперед установи відділень Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України.
Зазначалося, що вчені-економісти академії із залученням фахівців
Держстату України найближчим часом мають розробити Методику
виокремлення впливу військових дій на Сході України на тривалість життя,

смертність і захворюваність у країні, яка б відповідала чинним вимогам
ООН.
Президія НАН України ухвалила проект постанови з цього питання
(Прес-реліз за підсумками засідання президії НАН України 8 жовтня
2014 р. // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua)).
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