
Проект Держбюджету 2018 на порядку денному  

засідання  Комітету Верховної Ради України  

з питань науки і освіти 

 
20 вересня 2017 р. відбулось засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти. Серед інших розглядалось і питання Про 

проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

(реєстр. №  7000 від 15.09.2017 року). 

Відповідно до граничних обсягів фінансування, доведених  

Міністерством фінансів  головним розпорядником бюджетних коштів у 

липні, загальний фонд НАН України на 2018 рік мав становити 2970 млн.грн. 

(проти 2718 млн.грн. у 2017 році). Після відповідної проведеної роботи 

Академії і ЦК профспілки та зустрічі 12 серпня у Мінфіні віце-президента 

НАН України А.Г.Загороднього, голови профспілки А.І.Широкова і 

начальника відділу Фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України  Л.С.Литвишко з заступником міністра С.М.Марченком обсяг 

фінансування Академії по загальному фонду  у проекті Держбюджету на 

2018 р. було збільшено на 553 млн.грн. 

Саме ця сума – 3523 млн.грн. і з'явилася у проекті закону, що більше 

порівняно з поточним роком на 29,6%. 

Оперативний аналіз проекту Держбюджету свідчить, що певні 

позитивні зрушення остаточно не вирішують проблему діяльності наукових 

установ НАН України у режимі повної зайнятості. Виходячи з нового 

розміру мінімальної заробітної плати – 3723 грн. і ставки І тарифного 

розряду ЄТС – 1762 грн., які передбачені з 1 січня 2018 р., Академії 

додатково необхідно на цю потребу 270,97 млн.грн. за КПКВК 6541030.  

(Для порівняння: дефіцит коштів на оплату праці у поточному році становить 

508.7 млн.грн.) 

В засіданні Комітету брали участь: віце-президент НАН України 

А.Г.Загородній, головний учений секретар НАН України В.Л.Богданов, 

голова профспілки А.І.Широков. У своїх виступах  А.Г.Загородній і 

А.І.Широков обгрунтували збільшення видатків Академії на 650,226 млн.грн. 

Акцентуючи увагу  насамперед на соціальних проблемах, голова  профспілки 

заявив, що Комітет повинен зробити все можливе, щоб у ювілейному для 

НАН України році науковці нарешті працювали у нормальному режимі, а не 

бідували, як це було з 2015 року. Він також наголосив, що Уряд свою 

неспроможність виконувати норму Закону щодо фінансування науково-

технічної сфери підміняє вимогами реформування і так званої «оптимізації», 

та «реструктуризації». Подальше скорочення Академії загрожує самому 

існуванню провідної наукової організації держави. 

У своєму рішенні Комітет з питань науки і освіти визнав проектні 

показники фінансового забезпечення науки і освіти в 2018 р. такими, що не 

відповідають положенням чинних законів України у науковій та освітянській 

сфері і взяв для врахування при формуванні пропозицій до проекту Закону 



України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» показники, надані 

МОН, НАН України, Національними галузевими академіями наук. 

З приводу додаткового фінансування НАН України у проекті 

Держбюджету України на 2018 рік ЦК профспілки 21 вересня звернувся до 

Комітету з питань бюджету Верховної Ради України і прем'єр-міністра 

України. 

 ЦК профспілки, відповідно до  подальшого розвитку подій,  буде 

вживати необхідні кроки і заходи для захисту соціально-економічних 

інтересів працівників НАН України. 

 


