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      № 01-05/56  від 02.06.2016                Працівникам НАН України - 

 членам профспілки 

 Працівникам НАПед.Н України 

 Працівникам НАМН України 

 Працівникам НААН України 

 Працівникам НАМ України  

 Працівникам НАПрав.Н України  

  

 

Шановні колеги! 

 

У зв'язку з катастрофічним станом фінансування науково-технічної 

сфери, насамперед академічної науки і вкрай негативними соціальними 

наслідками у питаннях зайнятості і оплати праці, працівники НАН України 

та інших національних галузевих академій наук 19 квітня 2016 р. провели 

масштабну акцію протесту і мітинг біля Верховної Ради України. 

В цей же день відбулась зустріч делегації профспілки з головою 

парламенту А.В.Парубієм, у якій також взяли участь міністр освіти і науки 

Л.М.Гриневич, голова Комітету з питань бюджету А.В.Павелко, перший 

заступник голови Комітету з питань науки і освіти О.В.Співаковський, 

голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

В.В.Галасюк. 

Відбулась конструктивна розмова, у ході якої була схвалена пропозиція 

щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2016 р. в частині 

збільшення  фінансування академій наук. 

Вже наступного дня Комітет з питань науки і освіти на своєму 

засіданні розглянув і схвалив проект «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо підвищення державної 

підтримки Національної академії наук України та національних галузевих 

академій наук» (реєстр. № 4477 від 20.04.2016 р.). Законопроектом 

передбачено збільшення фінансування академічної науки на 621,782 

млн.грн., у т.ч. НАН України – на 483,362 млн.грн. 

Але далі почалось блокування позитивного вирішення проблеми. 

Законопроект так і не було розглянуто на засіданні Комітету з питань 

бюджету (нібито через заперечення з боку мінфіну). Запланована зустріч 



делегації профспілки з прем'єр-міністром  України  якщо не скасована, то 

відкладена на невизначений термін. 

За  таких обставин академічна громада не може чекати  милостині від 

влади, яка ховає свої статки по офшорах, а для народу готує лише все нові і 

нові тарифи та побори. Якщо сьогодні багато інститутів працюють 3-4 дні на 

тиждень, то скоро  оплачуваним залишиться лише 1 день. 

Зважаючи на викладене, Президія ЦК профспілки ухвалила рішення 

про проведення нової акції протесту 15 червня 2016 р. з пікетуванням 

Кабінету Міністрів України. 

 

НАШІ ВИМОГИ: 

 

1. Невідкладне прийняття законопроекту № 4477 щодо збільшення 

фінансування НАН України і національних галузевих академій наук по 

загальному фонду Державного бюджету України  2016 р. на 621,782 

млн.грн. 

2. Під час підготовки проекту Державного бюджету України на 

2017 рік взяти до виконання ст.36 і ст.48 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» щодо оплати і стимулювання праці 

наукового працівника та фінансового забезпечення наукової і науково-

технічної діяльності з урахуванням етапів, визначених  прикінцевими і 

перехідними положеннями. 

3. Проведення зустрічі делегації профспілки з прем'єр-міністром  

України В.Б.Гройсманом. 

 

Збір учасників акції протесту – на Майдані Незалежності, звідки о 

9
30

 почнеться хода двох колон: вул. Хрещатик і Грушевського та вул. 

Інститутською до Кабінету Міністрів України, де відбудеться мітинг. 

 

ЦК профспілки направить відповідні звернення парламентським 

фракціям із закликом  підтримати акцію протесту та її законні вимоги. 

Шановні колеги! Необхідно усвідомити, що ніхто крім нас не може 

відвести загрозу руйнації вітчизняної науково-технічної сфери, втрати 

роботи, якій ми присвятили своє життя. Запорука успіху нашої акції – в її 

масовості і організованості. 

 

 

 

 

 

 

       Голова           Профспілки 

      працівників НАН України                                                  А.І. Широков 

 
 


