
Мітинг в Одесі на захист науки в Україні. 

 
29 березня о 10 годині в Одесі відбувся мітинг «На захист науки в 

Україні»,  перед будівлею Одеської державної обласної адміністрації, 

організований Одеською регіональною організацією профспілки працівників 

НАН України, за підтримки Миколаївської регіональної організації 

профспілки НАНУ. У мітингу прийняли участь більше 100 учасників. 

 

 

 
 

 

 

       

На мітингу виступили: 

         Голова Одеської регіональної організації профспілки працівників НАН 

України Деркач Лариса Григорівна; 

         Заступник  директора з  наукової роботи Фізико-хімічного інституту 

ім.О В Богатського Недоступ Вадим Іванович; 

         Голова Миколаївської регіональної організації профспілки працівників 

НАН України Демиденко Лариса Юріївна; 

Голова профкому Інституту проблем ринку та еколого-економічних 

проблем Купінець Лариса Євгенівна; 

 



 
 

         Голова профкому Одеського археологічного музею НАН України 

Крісілова Галина Федорівна; 

Деркач Л.Г. дала інтерв'ю місцевим телеканалам: «7 канал»,  «1 

міський» , «Репортер»  та ін.  З пресою та телеканалами також активно 

спілкувалися молоді вчені, які приймали участь у заході. 

 

 



 
 

          

До мітингуючих вийшов перший заступник голови ОДА з економічних 

питань Саша Боровик. Присутні спілкувалися з чиновником  та  дійшли 

згоди, що ми – однодумці і, навіть, по один бік барикад.  

        На мітингу ухвалено резолюція ( додається), яку вручено Саші Боровику 

для подальшої передачі до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів та 

Верховної Ради України. 

 

 

 



 
 

 

 

Голова Одеської регіональної 

організації профспілки  

працівників НАН України                                                                  Л.Г.Деркач 

 

 

P.S. Інформація на «Одесские новости dumskaya.net» 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ НА ЗАХИСТ НАУКИ В УКРАЇНІ 

 

29 березня 2016 року о 10 годині  перед будівлею Одеської 

Облдержадміністрації відбувся мітинг “На захист науки в Україні”, 

організований Одеською регіональною організацією профспілки працівників 

Національної Академії наук України за підтримки Миколаївської 

регіональної організації профспілки. Мітинг зібрав біля 100 учасників. 

Присутніми ухвалено наступну резолюцію.  

«Ми, учасники громадянського мітингу в м. Одесі висловлюємо 

глибоку занепокоєність з приводу вкрай небезпечних процесів розвалювання 

наукової сфери держави. 

Упродовж останніх років Законами України “Про Державний бюджет” 

на 2013-2015р.р. Кабінет Міністрів відчутно скорочував  видатки на наукову 

та науково-технічну діяльність. Закон України “Про Державний бюджет 

України на 2016 рік” реально поставив вищу наукову організацію держави – 

Національну академію наук на межу знищення. Доведені обсяги коштів на 

26% менше від її мінімальних потреб, вони не забезпечують видатки 

академічних установ Південного наукового центру навіть за такими 

статтями, як виплата заробітної плати та оплата комунальних послуг. 

Національна академія наук згідно Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність” (набрав чинності 16.01.2016 р.) визнана вищою 

науковою самоврядною організацією держави, яка організовує і здійснює 

фундаментальні і прикладні наукові дослідження, формує високо-

кваліфіковані наукові кадри. Академія має столітню дослідницьку традицію, 

відзначається визнаними в усьому світі унікальними здобутками. Але 

тенденція перманентного зменшення фінансування призводить до падіння 

престижу наукової праці, різкого скорочення чисельності наукових кадрів, 

знищення наукових шкіл, еміграції талановитої молоді і, як наслідок, 

істотного зниження інтелектуального потенціалу держави. Цей процес можна 

вважати  не дієвим курсом на реструктуризацію та оптимізацію академічної 

науки,  а скоріше загрозливим для національних інтересів України, наслідком 

недалекоглядності теперішньої законодавчої та виконавчої влади. 

З метою зупинення подальшої руйнації Національної академії наук 

України та заради збереження унікального наукового надбання, яке поки що  

має Україна,  для забезпечення інтелектуального майбутнього нашої держави 

вимагаємо:  

  

від Президента України: 
- Забезпечити дотримання конституційного права науковців 

України на працю за освітою та фахом з відповідною її оплатою. 



від Голови Верховної Ради України: 

- Ініціювати проведення відкритих парламентських слухань щодо 

стану академічної науки в державі, на які запросити керівництво і членів 

відповідних комітетів Верховної Ради, представників міністерств фінансів, 

економіки, освіти та науки, керівництво НАН України та профспілки. 

 

від Прем’єр-міністра України: 

- Негайно внести на розгляд Верховної Ради України зміни до 

Державного бюджету 2016 року, передбачивши в них збільшення видатків 

НАН України на суму 725млн. 43,2 тис.грн., відповідно до Рішення Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 лютого 2016 року. 

- Забезпечити виділення коштів на розвиток інфраструктури НАН 

України, фундаментальних і прикладних досліджень установ, належної 

оплати праці вчених, з метою поступового доведення її до рівня, визначеного 

статтею 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. 

- Забезпечити державним замовленням українських вчених з 

використанням оригінальних, економічно ефективних наукових розробок  

для поступального розвитку держави. 

- Припинити практику декларативного поетапного підвищення 

заробітної плати працівникам Національної академії наук України без 

реального фінансування видатків на фонд оплати праці установ». 

 

 

 

Голова Одеської регіональної 

організації профспілки працівників 

НАН України                                                                             Л.Г.Деркач  

 

Голова Миколаївської регіональ- 

ної організації профспілки праців- 

ників НАН України                                                         Л.Ю.Демиденко 
 


