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До реєстр № 4538 від 24.12.2020

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
відповідно до вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради України на своєму
засіданні 21.01.2021 розглянув проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону
України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (реєстр. № 4538 від
24.12.2020), поданий народними депутатами України Бабаком С.В., Коваль О.В.,
Лис О.Г. та іншими, і зазначає таке.
Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття законопроекту є
«продовження чинних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні
на 2021 рік та надання доручення Уряду щодо приведення нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом». Необхідність його прийняття обґрунтована
відсутністю державної цільової програми прогнозування науково-технологічного
та інноваційного розвитку України, що спричинило зрив якісної підготовки
Урядом пропозицій до нових пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на
наступний довгостроковий період. За інформацією Міністерства освіти і науки
України відповідні пропозиції напрацьовані лише на рівні робочих груп, що не
відповідає нормам Закону. Пріоритети у науковій сфері формуються з
урахуванням прогнозно-аналітичних досліджень і світових технологічних
тенденцій на основі результатів форсайтних досліджень з масштабним
залученням висококваліфікованих фахівців з галузей науки, освіти та бізнесу, а
також експертів.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
розглянуло законопроект реєстр. № 4538 від 24.12.2020 та не заперечує проти його
прийняття в першому читанні за основу, а також вважає, що аргументи, наведені
у супровідних документах до нього, є слушними і прийняття проекту Закону
сприятиме реалізації у 2021 році наукових досліджень і науково-технічних
розробок у відповідності з чинними пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки та надасть Уряду додатковий час для розробки в установленому порядку
та подання до Верховної Ради України на затвердження нових пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки на наступний період.
Міністерство освіти і науки України на виконання доручення Прем’єрміністра України від 30.12.2020 № 53104/1/1-20 з урахуванням висновків
Міністерства фінансів України, Міністерства енергетики України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України, Міністерства юстиції України, Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України вказало, що законопроект реєстр.
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№ 4538 від 24.12.2020 підтримується та є необхідним і нагальним його прийняття
Верховною Радою України з метою надання Уряду можливості реалізації
політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності у 2021 році. Також
визначено, що прийняття законопроекту не вплине на виконання Закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді, оскільки його
реалізація не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій рекомендував прийняти законопроект.
Національна академія наук України не мала пропозицій та заперечень до
законопроекту реєстр. № 4538 від 24.12.2020, водночас зазначила, що для
успішної реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки необхідним є
зняття мораторію на формування державних цільових науково-технічних
програм, встановленого пунктом 12 заходів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання
державних коштів».
Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики не
виявив у проекті акта корупціогенних факторів, які можуть спричиняти вчинення
корупційних правопорушень, і визначив, що він відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.
Заслухавши інформацію ініціатора законопроекту та обговоривши це
питання, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
вирішив відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про
внесення змін до статті 3 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки" (реєстр. № 4538 від 24.12.2020), внесений народними депутатами
України Бабаком С.В., Коваль О.В., Лис О.Г. та іншими, до порядку денного сесії
Верховної Ради України, а також відповідно до пункту 1 частини першої статті
114 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України
за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу та
відповідно до частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради в цілому.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з розгляду
цього питання визначено голову підкомітету з питань науки та інновацій Комітету
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій В.В. Колюха.
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