
ВІДБУЛАСЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ «РУКИ ГЕТЬ ВІД НАУКИ!» 

 

8 грудня 2015 року в інформаційному агентстві Укрінформ профспілка 

працівників НАН України провела прес-конференцію на тему: «Руки геть від 

науки!». 

 
 

У прес-конференції взяли участь голова профспілки працівників НАН 

України Анатолій Широков, заступник голови профспілки, голова Київської 

регіональної організації профспілки працівників НАН України Віктор Столяров, 

заступник голови Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я 

Сергій Кубанський, голова Ради молодих учених НАН України, науковий 

співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України кандидат 

біологічних наук Олександр Скороход, голова профкому, старший науковий 

співробітник Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України кандидат економічних наук Тетяна Носуліч, заступник голови 

профкому, докторант Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН 

України кандидат технічних наук Юлія Квасницька. 

Під час прес-конференції голова профспілки НАН України Анатолій 

Широков висловив рішучий протест проти запропонованих Урядом у проекті 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (стаття 30) 

положень щодо змін в організації та фінансуванні наукової діяльності. 



«Ми не згодні зі статтею 30 проекту Закону «Про Державний бюджет 

України на 2016 рік», яка передбачає фактичну ліквідацію п’яти національних 

галузевих академій наук – медичних, аграрних, педагогічних, правничих і 

академії мистецтв – внаслідок їх передачі до Національної академії наук України. 

По-друге, ми не згодні з позбавленням НАН України статусу головного 

розпорядника бюджетних коштів і надання їй невизначеного статусу 

«відповідального виконавця» в системі Міністерства освіти і науки як головного 

розпорядника. Також ми не згодні з пунктом 11 Прикінцевих положень, який 

означає повзучу анексію відносно майнового комплексу Національної та 

галузевих академій наук. Найголовніше, що планується скорочення видатків по 

загальному фонду державного бюджету до 40%. Це фактично означає крах 

академічної науки в Україні», – підкреслив А. Широков. 

Він уточнив, що Міністерство фінансів України попередньо погоджувало 

тільки на Національну академію наук України суму у розмірі 2,726 млрд грн. Нині 

ж на всі об’єднані академії на 2016 рік заплановано лише 2,850 млрд. Це в той час, 

як сумарний бюджет всіх 6 академій у цьому році становить 4,123 млрд грн. 

У зв’язку з цим 3 грудня цього року Президія Центрального Комітету 

профспілки працівників НАН України за одностайної підтримки всіх первинних 

організацій Академії ухвалила рішення про проведення масштабної акції протесту 

під стінами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.  

Голова Ради молодих учених НАН України Олександр Скороход додав, що 

проект Державного бюджету на 2016 рук пропонує зовсім протилежні речі ніж те, 

що закладено в консенсусному законі «Про науково-технічну діяльність», за який 

нещодавно проголосувала Верховна Рада України. «Це поставить хрест як на 

реформах, так і на науці України взагалі. Треба цей бюджет переглянути і 

задовольнити хоча б мінімальні потреби НАН України», – сказав він. 
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