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Шановні очільники Держави!

Ми, делегати VІ з'їзду Профспілки працівників Національної академії
наук України, звертаємось до Вас із закликом вжити невідкладних заходів
для нормалізації діяльності вищої наукової організації України.
Академія перебуває у надзвичайно скрутному фінансовому становищі.
Це відбувається через ігнорування владою Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність», зокрема ст.48, яка гарантує бюджетне
фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1.7
відсотка ВВП з 1 січня 2020 р. Зараз воно ледве сягає 0.2% ВВП і ми не
бачимо будь-яких намірів поетапно рухатись до гарантії, визначеної Законом.
Не була взята до уваги і обгрунтована пропозиція Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти виділити на науку у Державному бюджеті на
2017 рік 0.5% ВВП.
Два останні роки академічні наукові установи стикаються з такою
гострою соціальною проблемою, як неповна зайнятість.
Вже з початку цього року із 177 наукових установ 125 (25250
співробітників) працювали у режимі неповного робочого часу, їх працівники
також змушені були брати відпустки без збереження заробітної плати,
переходити на 0,75, 0,5, а то і 0,25 посадового окладу. І це при тому, що
НАН України лише за минулий рік скоротилась на 13,7%(!) (коефіцієнт
зайнятості у 2017 р. погіршився до 9,6 місяців).
Протягом 2007-2014 років середньомісячна зарплата у НАН України
була вищою за аналогічні показники не лише в економіці, але навіть і у
промисловості. Сьогодні картина зовсім інша. За 2016 р. середньомісячна
зарплата у НАН України - 4332 грн.; в економіці - 5183 грн.; у промисловості
- 5902 грн. Така ж тенденція спостерігається і за перший квартал 2017 р.
Відповідно: 5600 - 6100 і 6844 грн. То про яку престижність наукової праці
можна говорити, коли вчені - інтелект нації - перебувають у такому
жебрацькому становищі.

За розрахунками НАН України, наданими Міністерству фінансів,
Комітетам Верховної Ради України – з питань науки і освіти та з питань
бюджету, мінімальна потреба в додатковому фінансуванні на 2017 р.
становить 642.829 млн. грн., у т.ч. на необхідний фонд оплати праці у режимі
повної зайнятості – 452. 112 млн. грн.
Вважаємо своїм обов’язком інформувати Вас, що ситуація у трудових
колективах
наукових
установ
надзвичайно
напружена.
Настрої
радикалізуються, люди втрачають віру у спроможність влади (всієї влади)
змінити ситуацію на краще. Лунають заклики «ініціювати відставку Кабінету
Міністрів і позачергові парламентські вибори, оскільки коаліція БПП і
«Народний фронт» фактично проводить політику руйнації вітчизняної науки,
абсолютно ігноруючи Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Аргументовано опонувати таким настроям і закликам стає все важче.
Нам би дуже не хотілося, щоб 100-річчя НАН України перетворилося на
показові урочистості, на свято «зі сльозами на очах», до якого багатьом
науковцям потрібно ще якось дожити.
Вважаємо що у цій ситуації необхідно:
1. Внесення невідкладних змін до Закону «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» з метою врегулювання питання з зайнятістю і оплатою
праці у НАН України.
2. Чітка позиція щодо врахування у проекті Державного бюджету на
2018 рік норм ст.36 і ст.48 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (з огляду на етапи їх виконання) та бюджетного запиту НАН
України на 2018 р. у обсязі 4566 млн.грн.
Шановні очільники Держави! Продемонструйте не словом, а ділом
Вашу оцінку Академії як унікального інтелектуального надбання
українського народу, а також часто декларовану переконаність щодо
пріоритетної державної підтримки розвитку науки – джерела економічного
зростання та підвищення добробуту громадян.
Сподіваємось, що спільними зусиллями Вам до снаги здійснити такі
кроки.
За дорученням З'їзду
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