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Колективна вимога установ Західного наукового центру НАН України та первинних
профспілкових організацій Львівської регіональної профорганізації працівників НАН
України

Президією Національної академії наук України 20 січня 2016 року ухвалено Постанову
№11 "Про фінансування НАН України у 2016 році". Фактично, цим документом керівництво
Академії підписало акт капітуляції на недолугі вимоги Прем’єр-міністра України,
представників Міністерства освіти і науки тощо. Особливе обурення академічної громади
викликало твердження Президії НАН України щодо "необхідності оптимізації мережі
установ, перегляду їх внутрішньої структури та скорочення чисельності працівників" як
єдино можливого і правильного рішення у відповідь на "cуттєве зменшення загального
обсягу фінансування Академії". Не чути з боку Президії НАН України також достойної реакції
на статтю 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", згідно якої до 1
серпня 2016 року Академія спільно з Кабінетом Міністрів України зобов'язана вжити заходів
щодо оптимізації мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх працівників, зокрема
реорганізації, об’єднання, ліквідації неефективних закладів, установ та організацій чи
припинення їх діяльності. Відсутня гостра публічна реакція Президії НАН України на
відтермінування до 2020 року запровадження бюджетного фінансування наукової і науковотехнічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту
України, внаслідок чого відбуватиметься послідовне знищення національної наукової
еліти та інфраструктури НАН України.
Таким чином ігнорується Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність",
згідно якого Національна академія наук України є вищою науковою самоврядною
організацією і самостійно визначає тематику фундаментальних і прикладних наукових
досліджень, формує свою структуру, вирішує науково-організаційні, господарські і кадрові
питання.
Зрештою, така бездіяльність керівництва Академії не дивує, адже, тим же Законом
України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" на наукову і організаційну діяльність
Президії НАН України у 2016 році було виділено на 8% коштів більше, ніж у 2015 році.
Негативні тенденції в управлінні академічною наукою останні роки набувають усе
більш загрозливого характеру. Так, абсолютно непрозоро відбувається розподіл бюджетних
коштів між відділеннями та установами Академії, відсутній аналіз ефективності їх
використання. Установи Академії, особливо ті, що знаходяться за межами столиці, практично
не відчувають ефективної підтримки з боку Президії щодо налагодження міжнародних
зв’язків.
Доведенні обсяги фінансування у першому кварталі 2016 року не забезпечать видатки
академічних установ Західного наукового центру навіть за такими захищеними статтями як:
виплата заробітної плати та оплата комунальних послуг.
З метою зупинення подальшого руйнування Національної академії наук України та
невідкладного вирішення фінансових проблем академічної науки вимагаємо від Президії
Національної академії наук України:

1. Припинити ганебну практику "оптимізації чисельності" академічних установ:
примусове запровадження режиму неповного робочого часу, відпусток без збереження
заробітної плати, згортання перспективних наукових проектів та ліквідації наукових
відділів, скорочення наукових фахівців на вимогу та публічні погрози Прем’єр-міністра
України та інших очільників.
2. Невідкладно розпочати реальне реформування академічної науки шляхом структурних
змін в управлінні Академією, в першу чергу, ліквідувавши неефективні структурні
підрозділи Президії НАН України; забезпечити відкритість, прозорість та ефективність
в управлінні фінансами, справедливому розподілі і оптимізації бюджету НАН України;
забезпечити публічність у проведенні атестації установ НАН України.
3. Розробити нову програму розвитку наукової і науково-технічної діяльності установ
НАН України, і лише на її основі проводити реорганізацію академії.
4. За сприяння керівництва Профспілки працівників НАН України, невідкладно розпочати
процедуру оскарження в судах порушення Кабміном України Закону «Про наукову і
науково-технічну діяльність», що призвело до матеріального і морального приниження
науковців в Україні, до еміграції талановитої наукової молоді та перманентної стагнації
всієї наукової інфраструктури НАН України.
5. Оприлюднити на сайті Національної академії наук України інформацію щодо розподілу
бюджетного фінансування академії на 2016 рік, а також фінансову звітність Президії та
установ НАН України за 2015 рік.
6. Оприлюднити повну інформацію щодо державних закупівель Президії НАН України за
2015 рік, а також план державних закупівель на 2016 рік.
7. Оприлюднити звіт відділу міжнародних зв'язків НАН України за 2015 рік та пропозиції
щодо міжнародної співпраці для установ НАН України у 2016 році.
8. Загальні збори НАН України провести з урахуванням ч. 8 ст. 17 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» за участі з правом ухвального голосу наукових
працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ НАН України; на
Загальних зборах порушити питання довіри щодо керівництва Академії.
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