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Прем'єр-міністру України
Д.А.Шмигалю

Шановний Денисе Анатолійовичу!
Профспілка працівників НАН України звертається до Вас з приводу
надзвичайно загрозливої ситуації, пов'язаної з секвестром Державного
бюджету на 2020 рік.
Незважаючи на деклароване розуміння ролі і значення науки як
важливого чинника інноваційного розвитку держави та національної безпеки,
науково-технічна сфера, на жаль, переживає глибоку кризу. Згідно з Законом
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» держава гарантує
видатки на науку у обсязі не менше 1.7 відсотка ВВП, починаючи з 2020
року.
Натомість відповідне фінансування науки у поточному році становить
лише 0.17 % ВВП, тобто у 10 разів менше!!! І це в той час, коли розвинені
країни і передові економіки світу демонструють опору на науково-технічний
прорив і новітні технології, послідовно збільшуючи фінансування науки.
На прикладі провідної наукової організації держави – НАН України,
добре видно, до чого призводить залишковий підхід фінансування науки на
межі виживання. Це: відсутність коштів на оновлення матеріально-технічної
бази наукових досліджень, без чого їх проведення на сучасному рівні є
неможливим;
проблеми з оплатою комунальних платежів; низька
престижність наукової праці.
Ганебним явищем протягом останніх років є режим неповного
робочого часу та вимушені відпустки без збереження заробітної плати.
Талановита наукова молодь полишає Академію і їде працювати у наукові
Центри тих країн, де цінують науку.
За таких обставин згадуються слова другого Президента України:
«Країна без науки – країна без майбутнього». Прикро говорити, але влада
згадує про НАН України або під час ювілею, або у кризовій ситуації,
наприклад, боротьби з коронавірусом, з подивом дізнавшись, що академічна
установа (Інститут молекулярної біології і генетики) розробила цілком
сучасну і конкурентоздатну тест-систему.

Не буде перебільшенням сказати, що установи Академії можуть
зробити надзвичайно багато для вирішення проблем і модернізації
промисловості, аграрного сектору, посилення обороноздатності і т.п.
Усвідомлюючи виклики, з якими стикається наша держава, ми всетаки сподівались, що готуючи пропозиції щодо секвестру Державного
бюджету 2020 р. нинішньому складу
Кабінету Міністрів вистачить
стратегічного бачення не зрізати і так недостатнє фінансування НАН
України.
Проте Уряд вирішив по-іншому і запропонував у відповідному
законопроекті (реєстр. №3279) скоротити видатки Академії по загальному
фонду Державного бюджету на 300 млн.грн. Автори такої пропозиції не
могли не усвідомлювати, що в кінцевому підсумку це призведе до ще
більшого дефіциту фонду оплати праці в НАН України з очікуваними
негативними соціальними наслідками.
Шановний Денисе Анатолійовичу! Парламент не підтримав зміни до
Державного бюджету на 2020 р. Отже час для того, щоб виправити помилку
стосовно НАН України ще є.
Принагідно зазначимо, що Прем'єр-міністр за посадою є головою
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Тож
бажаємо Вам успішно пройти своєрідний тест не лише на розуміння ролі і
значення науки, але й продемонструвати її реальну підтримку у цей складний
час.
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