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Голові депутатської фракції
Політичної партії «Об’єднання
«Самопоміч»
О. Р. Березюку

Шановний Олеже Романовичу!
Профспілка працівників НАН України та наукова громадськість свого
часу з симпатією сприйняли появу в суспільно-політичному житті нашої
держави нової сили - політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», а згодом і
депутатської фракції у парламенті.
Нам імпонувала налаштованість «Самопомочі» на проведення
глибинних соціально-економічних реформ, демократизацію всіх сфер життя,
деолігархизацію і рішучу боротьбу з корупцією, впровадження сучасної
інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки.
Ми також сподівалися на Вашу підтримку науково-технічного
комплексу України, який останніми роками переживає надзвичайно складні
часи.
Декілька прикладів. Всупереч Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність», який гарантує фінансування науково-технічної сфери у
обсязі не менше 1,7 відсотка ВВП починаючи з 1 січня 2020 р., сьогодні ми
маємо лише 0,2 відсотка по загальному фонду Державного бюджету. Тобто у
8,5 рази менше. І ніякого поетапного наближення до законодавчої норми не
спостерігається.
Фінансування всієї вітчизняної науки у абсолютних цифрах фактично
відповідає бюджету одного (!) європейського університету. І за таких умов
колишній прем’єр-міністр України А. Яценюк мав совість (точніше
нахабство) запитувати наукову спільноту: «Де ваші лауреати Нобелівської
премії?» До речі, саме цей горезвісний «камікадзе» підготував проект
Державного бюджету на 2016 р., у якому видаткова частина у середньому
була збільшена порівняно з 2015 р. на 14,2 відсотки, а видатки для НАН
України і національних галузевих академій були різко скорочені (по НАН
України – 12,2 відсотки).

Результати такого підходу не забарилися. Це: відсутність елементарних
умов проводити дослідження на сучасному рівні, застаріла, як фізично так і
морально, матеріально-технічна база та відсутність коштів на її оновлення,
величезні втрати кадрового потенціалу. З 2016 р. через недостатність коштів
на оплату праці постійним супутником більшості академічних наукових
установ стали режим неповного робочого часу, вимушені відпустки без
збереження заробітної плати, переведення працівників на 0,5 посадового
окладу. Лише за останні три роки чисельність працівників у НАН України
скоротилась на 21 відсоток. Особливе занепокоєння викликає відтік
талановитої наукової молоді.
Профспілка неодноразово зверталася до депутатських фракцій і груп з
проханням підтримати пропозиції НАН України під час розгляду проекту
Державного бюджету у Верховній Раді України, очікуючи позитивної реакції
якщо не від провладних, то хоча б від опозиційних сил.
У цій ситуації для нас стала несподіванкою позиція «Самопомочі» під
час розгляду проекту Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» у першому читанні у Комітеті з питань бюджету 18-19 жовтня
2017р.
Лише депутати Вашої фракції вносили пропозицію щодо зменшення
обсягів фінансування НАН України за рахунок коштів загального фонду
держбюджету у 2018 р. (пропозиції О.Р.Березюка і В.М.Войціцької
№№1540, 1541, 1547, 1548).
Замість того, щоб надати провідній науковій організації України
практичну допомогу, депутати Вашої фракції розгорнули бурхливу
діяльність в іншому напрямку. У 2017 р. вони тричі надсилали звернення до
НАН України з вимогою надати розгорнуту інформацію, пов’язану з
науково-організаційною діяльністю Академії та її установ у формі копій
службових документів.
При цьому, всупереч ст.16 Закону України «Про статус народного
депутата України», у зверненнях не зазначалось, з яких питань, пов’язаних з
депутатською діяльністю, викладено вимоги стосовно надання копій
документів.
Після того, як Академія надала відповідну інформацію, через короткий
проміжок часу деякі копії надісланих службових документів з’явилися в
Інтернеті.
Вже у 2018 р. у цьому відношенні ударно працює народний депутат від
«Самопомочі» О.В. Опанасенко (звернення до НАН України від 05.02.18 р.
№ 02/484/01 та запит від 09.02.18 р. № 11/80-6 щодо надання інформації за 18
пунктами?!). Аналогічні звернення він направляє і в академічні інститути,
нерідко плутаючи назви наукових установ. Це і не дивно, оскільки людина
ніколи не мала відношення до науки.
Проблема не в тому, що Президія НАН України і наукові установи не
можуть надати інформацію. Можуть! Але виникає питання: а навіщо і кому
вона потрібна. Ми здогадуємось, що не «Самопомочі». Це по-перше. І по-

друге. Вона, на жаль, ні на йоту не допомагає у вирішенні проблем, з якими
стикаються установи НАН України, а лише відволікає від повсякденної
роботи.
Шановний Олеже Романовичу! З огляду на викладене, нам би не
хотілося, щоб профспілка і наукова громада істотно змінили своє ставлення
до Вашої політичної сили, яке ми зможемо реалізувати під час чергової
виборчої компанії. Нам би також не хотілося, щоб перефразований вислів:
хто такі «друзі» науки і як вони воюють проти НАН України асоціювався з
«Самопоміччю».
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