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Комітетам профспілки
Членам профспілки

Інформаційне повідомлення

8 грудня 2016 р. відбулась Всеукраїнська акція профспілок, ініційована
Федерацією профспілок України, до якої долучились інші профоб’єднання,
що входять до складу Спільного представницького органу, у т. ч. і
Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок (ОВАП).
Вимоги до влади – Верховної Ради і Кабінету Міністрів України та
бізнесу: створення умов для повної і продуктивної зайнятості працездатного
населення; забезпечення гідного життя працюючих та членів їх сімей;
соціальний захист пенсіонерів, ветеранів, студентів; встановлення
економічно обґрунтованого рівня цін на природний газ та тарифів на ЖКП з
урахуванням платоспроможності громадян та ін..
Напередодні – 7 грудня, відбулась 2,5-годинна зустріч голови Верховної
Ради України А.В. Парубія з делегацією профоб’єднань, до якої входив і
голова ОВАП, голова Профспілки працівників НАН України А. Широков. На
зустрічі також були: перший віце-прем’єр-міністр С.І.Кубів і міністр
соціальної політики А.О. Рева.
У ході свого виступу А. Широков акцентував увагу на проблемах з
оплатою праці у бюджетній сфері, зокрема кризовій ситуації у Національній і
галузевих академіях наук у 2016 р. через дискримінаційне зменшення їх
бюджетного фінансування порівняно з 2015 р. Позитивно оцінюючи
очікуване підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. і ставки І
розряду ЄТС до 1600 грн. у 2017 році, він наголосив на необхідності
безумовного забезпечення під ці нормативи відповідного фонду оплати
праці. Розрахунки, проведені НАН України, свідчать, що у такому разі лише
видатки на фонд оплати праці (з нарахуваннями) повинні бути збільшені

(порівняно з законопроектом №5000, доопрацьованим від 03.11.2016 р.) на
494,7 млн. грн. А якщо врахувати інші вкрай необхідні видатки, то сумарно
асигнування НАН України необхідно збільшити на 680,9 млн. грн.
(включаючи і Лікарню для вчених), встановивши їх у обсязі 3318,081 млн.
грн.
Таке обґрунтування знайшло повну підтримку під час парламентських
слухань 16 листопада та у рішеннях Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти. Відповідаючи на виступ голови профспілки, А.В.
Парубій запевнив, що він пам’ятає про цю проблему і контактує з приводу
збільшення фінансування НАН України з Прем’єр-міністром України В.Б.
Гройсманом.
Вже під час акції 8 грудня делегація об’єднань профспілок ( 9 осіб )
провела зустріч у Кабінеті Міністрів України з першим віце-прем’єрміністром С.І. Кубівим, міністром соціальної політики А.О. Ревою,
заступником міністра фінансів Є.В.Капінусом. Голова профспілки А.І.
Широков у своєму виступі запропонував дати доручення Міністерству
фінансів невідкладно ( до 14 грудня ) опрацювати останні подання Академії
щодо обсягу її фінансування у Державному бюджеті 2017 року.
Про перебіг бюджетного процесу та врахування у ньому пропозицій
Академії і вимог профспілки будемо оперативно інформувати комітети
профспілки та колективи наукових установ і організацій.
Голова
Профспілки
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А. Широков

