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АКЦІЯ ПРОТЕСТУ: ХРОНІКА ПОДІЙ
19 квітня у Києві відбулась загальноакадемічна акція протесту,
організована Профспілкою працівників НАН України, до якої долучились
також працівники наукових установ Національної академії педагогічних наук
і Національної академії медичних наук. Акція була як ніколи великолюдною
– понад 5000 осіб. О 940 колона мітингувальників рушила ходою від
Майдану Незалежності вул. Хрещатик і Грушевського. Біля Кабінету
Міністрів була зроблена коротка зупинка, а потім колона, заполонивши всю
вул. Грушевського, підійшла до Верховної Ради України, на площі перед
якою о 1015 розпочався мітинг-протесту.
Відкрив його голова профспілки А.Широков. У своєму виступі він
привів численні факти дискримінації науково-технічної сфери з боку владних
структур, насамперед у питаннях фінансування науки, а також акцентував
увагу на згубних соціальних наслідках такої ситуації. Голова профспілки
озвучив вимоги профспілки до Кабінету Міністрів і Верховної Ради України.
До громади протестувальників звернувся перший заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О.В.
Співаковський, який запевнив, що Комітет і він особисто докладуть всіх
зусиль щоб на засіданні 20 квітня було ухвалене рішення, яке максимально
враховує вимоги профспілки. Потім до учасників мітингу вийшла група
народних депутатів ВО «Батьківщина» - Ю.В.Тимошенко, І.Г.Кириленко,
І.І.Крулько. У своєму виступі Ю.В.Тимошенко заявила про повну підтримку
вимог профспілки з боку очолюваною нею фракції. Вона наголосила на
тому, що це ганьба для держави, коли до протестних акцій від безвиході
змушені вдаватись науковці. Ю.В.Тимошенко повідомила, що на прохання
профспілки вона веде перемовини з головою Верховної Ради України
А.В.Парубієм щодо його зустрічі з делегацією профспілки.
Коли народні депутати повернулись до зали парламенту, І.Г.Кириленко
озвучив вимоги акції протесту.
До мітингувальників
звернулася також міністр освіти і науки
Л.М.Гриневич, яка запевнила академічну громаду, що і на новій посаді вона
буде активно відстоювати інтереси науки і науковців.
Згодом надійшла інформація, що вже є домовленість з А.В.Парубієм
про його зустріч з представниками профспілки. У ній взяли участь: Широков
Анатолій Іванович - голова профспілки; Загородній Анатолій Глібович - віце-

президент НАН України; Столяров Віктор Михайлович - голова Київської
регіональної організації профспілки; Селезньов Дмитро Георгійович - голова
Харківської регіональної організації профспілки, с.н.с. Радіоастрономічного
інституту; Яницький Тарас Петрович - голова Львівської регіональної
організації профспілки, с.н.с. Державного природознавчого музею; Деркач
Лариса Григорівна - голова Одеської регіональної організації профспілки,
с.н.с. Фізико-хімічного інституту; Демиденко Лариса Юріївна - голова
Миколаївської регіональної
організації профспілки, с.н.с. Інституту
імпульсних процесів і технологій.
Крім голови Верховної Ради України на зустрічі були: Л.М.Гриневич,
заст.міністра М.В.Стріха, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету
А.В.Павелко, О.В.Співаковський, а також голова Комітету Верховної Ради
України з питань промислової політики та підприємництва В.В.Галасюк.
Голова профспілки А.Широков виклав співрозмовникам обгрунтування
законних вимог профспілки, які з порозумінням були зустрінуті з боку
керівника парламенту. Щодо першого пункту вимог: Л.М.Гриневич
запропонувала, враховуючи залишок часу до кінця року, внести зміни до
Державного бюджету України на 2016 р., збільшивши фінансування академій
наук на 612 млн.грн., у т.ч. НАН України – на 483 млн.грн.
Порушувалось також питання про необхідність під час підготовки
проекту Держбюджету на 2017 р. взяти до уваги норму Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» в частині поетапного наближення до
фінансування науково-технічної сфери у обсязі 1.7% ВВП.
А.В.Парубій пообіцяв голові профспілки свою підтримку в організації
зустрічі делегації профспілки з прем'єр-міністром України В.Б.Гройсманом.
Наступного дня - 20 квітня 2016 р. Комітет Верховної Ради України з
питань науки і освіти на своєму засіданні розглянув проект Закону України
«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. № 4470 від
20.04.2016 р.) та прийняв його за основу і в цілому.
Рішення Комітету надіслано до Комітету з питань бюджету.
Підводячи підсумки акції протесту, можна сказати, що вона
завершилась певними позитивними результатами, які були можливі саме на
цей день. Проте попереду нас очікує кропітка робота для втілення
домовленостей у відповідному законі.
Акція протесту широко висвітлювалась засобами масової інформації.
ЦК профспілки висловлює щирі слова вдячності всім учасникам акції
протесту за активну громадянську позицію, за усвідомлення того, що в
першу чергу від нас самих залежить доля вітчизняної науки і Національної
академії наук України.
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