
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! 

 
19 КВІТНЯ 2016 РОКУ  
ВІДБУДЕТЬСЯ МАНІФЕСТАЦІЯ 

АКАДЕМІЧНОЇ ГРОМАДИ І 

       ПІКЕТУВАННЯ КАБІНЕТУ 

       МІНІСТРІВ ТА МІТИНГ БІЛЯ  

       ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

 

З ВИМОГОЮ 

ПРИПИНИТИ ГЕНОЦИД 

ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ 

 
 

Збір з 9
00

 до 9
30

 в районі  Майдану Незалежності 

(біля будинку Консерваторії). 

О 9
30

 з Майдану  почнеться хода вул.Хрещатик 

і Грушевського  до Кабінету Міністрів, а потім 

до Верховної Ради України, де відбудеться 

мітинг протесту. 

 

ЗАХИСТИМО НАУКУ, 

СВОЄ ПРАВО НА ПРАЦЮ, 

ГІДНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ! 

 

 

 
ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ 

 



 
В И М О Г И 

акції протесту Профспілки працівників Національної 

академії наук України за участі працівників Національної 

академії педагогічних наук, Національної академії медичних наук, 

Національної академії аграрних наук 

 

  м .Київ                                                                                       19 квітня 2016 р. 

 

Ми, учасники загальноакадемічної акції протесту, оцінюємо ситуацію, що 

складається у науково-технічній сфері України, як катастрофічну, а стан 

фінансування науки справжнім геноцидом. У той час, коли видатки загального фонду 

Держбюджету 2016 р. Заплановані на 14,2% більше, ніж роком раніше, фінансування 

національних академій наук скорочено на 19%!!! 

Це жалюгідне фінансування не покриває виплати навіть на заробітну плату, не 

кажучи вже про оплату комунальних послуг та енергоносіїв і проведення наукових 

досліджень. 

За таких умов посилюються негативні тенденції стрімкого зменшення 

чисельності науковців, пришвидшується відтік талановитої молоді. 

Ганебним явищем, яке супроводжує роботу кожної наукової  установи, стало 

запровадження  неповної зайнятості і вимушені відпустки без збереження заробітної 

плати. Науковці невинно виштовхуються за межу бідності. Середня запрлата у 

національних академіях наук нижче, ніж у середньому за видами економічної 

діяльності в цілому. 

Інтелект і знання, які давно стали  рушієм суспільного прогресу і запорукою 

процвітання розвинених країн, не цінуються нинішньою владою. 

Наші вимоги Уряду і Парламенту: 

1. Внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» з урахуванням рішення профільного комітету Верховної Ради України 

від  17.02.2016 р. щодо збільшення видатків Академій наук, зокрема: 

- НАН України  - на 725,43 млн.грн.; 

- Національній академії педагогічних наук -  на 27,45 млн.грн. 

- Національній академії медичних наук - на 81,37 млн.грн. 

- Національній академії аграрних наук - на 89,3 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» і «Фінансового забезпечення наукової і науково-технічної 

діяльності» з урахуванням етапів, визначених ст.1 «Прикінцевих та перехідних 

положень». 

У разі ігнорування законних вимог академічної громади і відсутності 

позитивної відповіді  протягом двох тижнів,  вважати за необхідне організацію нової 

масштабної акції протесту з висловленням недовіри нинішній владі і необхідності її 

усунення шляхом дострокових перевиборів. 

 

 

Президія ЦК профспілки працівників НАН України 


