АКЦІЯ ПРОТЕСТУ
7 грудня 2017 р. відбулось пікетування Верховної Ради України,
організоване Профспілкою працівників НАН України з вимогою: Під час
другого читання Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» збільшити видатки загального фонду за КПКВК 6540000 на
270, 97 млн.грн. для забезпечення роботи наукових установ НАН
України у режимі повної зайнятості.

Учасники протестного мітингу ухвалили звернення до Президента
України П.О.Порошенка,
голови Верховної Ради України А.В.Парубія,
прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана, Комітету Верховної
Ради
України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з
питань
науки і освіти.
До учасників акції протесту вийшов керівник Комітету Верховної Ради
з питань науки і освіти О.В.Співаковський, який передав Звернення
учасників мітингу-протесту Голові Верховної Ради України А.В.Парубію.
Увечері того ж дня парламент проголосував Закон України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік», згідно з яким видатки по
загальному фонду для НАН України за всіма КПКВК встановлені у обсязі
3758 млн.грн., що на 1058 млн.грн. більше, ніж у поточному році.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,39-41, тел.: 289-0169; тел./факс: 287-6154
http://www.nas.gov.ua/tradeunion/; Е-mail: office@centrecom.kiev.ua

07 грудня 2017 р.

Президенту України
П.О.Порошенку
Голові Верховної Ради України
А.В.Парубію
Прем’єр-міністру України
В.Б.Гройсману
Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету
Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти

ЗВЕРНЕННЯ
Учасників мітингу-протесту працівників
Національної академії наук України під час
пікетування Верховної Ради України
7 грудня 2017 р.
Ми, учасники мітингу-протесту, усвідомлюючи свій громадянський
обов'язок і відповідальність за сьогодення і майбутнє вітчизняної науки
звертаємось до Вас, нинішніх очільників держави, із закликом вжити
невідкладних заходів для припинення руйнації науково-технічного
потенціалу, оскільки такі процеси загрожують Україні втратою статусу
цивілізованої країни, загрожують самим основам її національної безпеки.
Успішні, розвинені країни світу давно засвоїли одну істину: прорив на
нові рубежі розвитку, створення потужної конкурентоздатної економіки,
добробуту суспільства можливі лише завдяки науці та інноваційній моделі
розвитку. Саме таким шляхом пішла повоєнна Японія, країни Євросоюзу,
Ізраїль, Південна Корея, сучасний Китай, не кажучи вже про США. Всі вони
виділяють на науку у своїх бюджетах від 3 до 4,8 відсотка ВВП.
На жаль, цього так і не усвідомили наші можновладці та державні
інституції, для яких наука не стала одним із пріоритетів стратегії розвитку.
Всупереч нормі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
щодо гарантії держави фінансувати науку (з 1 січня 2020 р.) у обсязі не
менше 1.7 відсотка ВВП фактично ніякого просування до цієї мети не

спостерігається. Останніми роками стан фінансування науково-технічної
сфери можна охарактеризувати як «стагнація» з її 0,2 відсотками ВВП. Саме
такий показник пропонується і у проекті Державного бюджету на 2018 рік.
Пустою декларацією залишається норма про престиж наукової праці.
Саме відсутність такого престижу та соціального захисту науковців
негативно позначаються на поповненні науки талановитою молоддю, а
також викликає перехід
висококваліфікованих кадрів у інші сфери
діяльності або обумовлює їх виїзд за кордон – у ті країни, де підтримують і
цінують науку та інтелект. Ганебно, коли заробітна плата доктора наук зараз
нижча за середню заробітну плату по м.Києву, а
заробітна плата
висококваліфікованих працівників робітничих професій лише на декілька
гривень перевищує мінімальну заробітну плату. Така ситуація є наслідком
неповної зайнятості у НАН України протягом останніх двох років з її
режимом неповного робочого часу, відпустками без збереження заробітної
плати, переведенням працівників на 0,5 посадового окладу. І все це на фоні
20% скорочення чисельності Академії за цей же час.
Видатки для НАН України у проекті Державного бюджету на 2018 рік
свідчать, що фонд оплати праці у режимі 5-ти денного робочого тижня не
забезпечено на 270,97 млн.грн.
Звідси наша вимога: Під час другого читання Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» збільшити видатки загального
фонду за КПКВК 6540000 на 270, 97 млн.грн. для забезпечення роботи
наукових установ НАН України у режимі повної зайнятості.
Ми, учасники акції протесту, сподіваємось на розуміння керівництвом
країни порушеної проблеми: вимагаємо вжити невідкладних заходів для її
позитивного вирішення.
Профспілка працівників НАН України закликає всі владні структури,
різні політичні сили проявити справді державницьке мислення та
далекоглядність і надати підтримку провідній науковій організації нашої
держави – НАН України – напередодні відзначення 100-річного ювілею від
часу її заснування.
В наступному році науковці повинні мати змогу нормально працювати!
Не змушуйте їх протестувати!
За дорученням учасників акції протесту

Голова
Профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

