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Працівникам НАН України
членам профспілки
Шановні колеги!

Нинішня влада псевдореформаторів в черговий раз намагається
накинути зашморг на вітчизняну науку. Цього разу через проект Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», який з'явився на
сайті Мінфіну.
Ст.30 Законопроекту передбачає реорганізацію п'яти національних
галузевих академій наук шляхом їх приєднання до Національної академії
наук України. Остання, в свою чергу, позбавляється статусу головного
розпорядника бюджетних коштів, який вона мала з 1991 р. і що зафіксовано у
Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Натомість вона
стає «відповідальним виконавцем», а її фінансування здійснюється через
Міністерство освіти і науки. І далі: НАН України до 1 серпня 2016 р. повинна
вжити заходів щодо «оптимізації мережі установ, закладів, організацій,
чисельності їх працівників, зокрема, реорганізації, об'єднання, ліквідації
неефективних закладів, установ та організацій чи припинення їх діяльності».
Нарешті головне. Згідно з попередньою інформацією бюджет НАН
України на 2016 р. планується на 40% меншим за фінансування всіх академій
наук у поточному році!!! Отже, у НАН України просто не залишиться
іншого виходу, як стати на шлях радикального скорочення, звільняючи
майнові комплекси і земельні ділянки для рейдерів і мародерів Уряду
«камікадзе» та афільованих з ним бізнес-угрупувань.
Це їхній спецсценарій. Ми його категорично відкидаємо.
Наша відповідь: Руки геть від науки!
Шановні колеги!
Не треба доводити, що такий розвиток подій загрожує остаточно
зруйнувати науку, насамперед НАН України і галузеві академії наук,
скороченням кожного другого, у кращому випадку кожного третього
науковця. Усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє України, яке
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неможливе без потужного науково-технічного потенціалу, ми повинні
рішуче виступити проти сучасних невігласів і новоявлених геростратів.
Президія ЦК профспілки, оперативно розглянувши цю кризову
ситуацію, ухвалила рішення про проведення акції протесту у формі
пікетування Кабінету Міністрів і Верховної Ради 9 грудня 2015 р. з 9 30 з
наступними вимогами:
1. Неухильне виконання Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність». Безумовне збереження за НАН України і
галузевими академіями наук статусу головних розпорядників
бюджетних коштів.
2. Реорганізація академій наук – не предмет Закону про державний
бюджет.
3. Видатки для НАН України і галузевих академій наук на 2016 р.
по загальному фонду державного бюджету повинні зрости порівняно з
2015 р. на суму, що враховує збільшення посадових окладів з 1 вересня
поточного року, очікувані зміни в оплаті праці, необхідні видатки на
комунальні послуги і енергоносії.
4. Видатки для НАН України по загальному фонду державного
бюджету на 2016 р. повинні відповідати мінімальним потребам Академії
– 2.726 млрд.грн.
Закликаємо всіх працівників НАН України, наших колег з галузевих
академій наук своєю активною участю у акції протесту відвести загрозу від
академічної науки. Звертаємось також до керівників наукових установ
активно долучитись до участі у акції профспілки, оскільки мова йде про
долю науки в Україні.
Запорука успіху нашої акції – її масштаб і масовість!
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