Зустріч ЦК профспілки працівників НАН України
з керівництвом Академії.
1 лютого 2018 р. відбулась зустріч керівництва НАН України: першого
віце-президента, академіка А.Г. Наумовця, віце-президента, академіка
В.Г. Кошечка, віце-президента, академіка С.І. Пирожкова, головного вченого
секретаря, академіка В.Л. Богданова з Президією ЦК профспілки працівників
НАН України. На зустріч також були запрошені представники профактиву –
члени ЦК профспілки і голови ряду первинних організацій м. Києва, а також
керівники підрозділів апарату Президії НАН України та Президії ЦК
профспілки.

З вступним словом виступили: перший віце-президент, академік
А.Г. Наумовець і голова профспілки працівників НАН України А.І. Широков,
які окреслили нинішнє становище Академії і проблемні питання, з якими
стикаються НАН України та її наукові установи.
Головний вчений секретар, академік В.Л. Богданов у своєму виступі
акцентував увагу на фінансовому забезпеченні Академії у Державному
бюджеті на 2018 р.
Після чого учасники зустрічі від профспілкової сторони мали змогу як
висловити свою позицію з тієї або іншої проблеми, так і поставити запитання
до керівництва Академії, нерідко досить гострі. Частіше за все порушувались
проблеми:
- невиконання владою норм Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність»;

- недостатність базового фінансування Академії за КПКВК 6541030
протягом трьох останніх років, наслідком чого є дефіцит фонду оплати праці,
а звідси і режим неповної зайнятості у більшості наукових установ;
- негативні наслідки значного скорочення наукових установ і відтік
наукової молоді;
- чому в умовах неповного робочого тижня не переглядаються терміни і
обсяги планових тем;
- режим роботи адміністрації установ і Президії НАН України;
- фінансування НАН України за новим КПКВК 6541230 у обсязі 500
млн. грн. та принцип розподілу цих коштів;
- оцінювання діяльності наукових установ та як воно співвідноситься з
державною атестацією;
- стратегія реформування НАН України з погляду керівництва Академії,
зважаючи на постійні закиди з цього питання з боку владних структур;
- першочергові і невідкладні кроки для покращення ситуації з
зайнятістю і оплатою праці;
- питання преміювання і встановлення надбавок в той час, коли установи
працюють неповний робочий тиждень;
- принципи розподілу базового фінансування;
- як рейтинг наукових установ буде впливати на обсяг їх фінансування;
- необхідність демократизувати процедуру виборів представників від
наукових установ на Загальні збори;
- питання щодо інвентаризації державного майна, яким розпоряджається
НАН України (з бюджетної резолюції);
- відношення Президії НАН України до мораторію на подальше
скорочення кадрового складу.

На більшість питань було отримано змістовні відповіді від керівництва
Академії та відповідних підрозділів Президії НАН України.
Підводячи підсумки зустрічі, голова профспілки працівників НАН
України А.І. Широков запропонував:
1. У стислі терміни проаналізувати кошториси доходів і видатків та
штатні розписи наукових установ; узагальнити реальний дефіцит фонду
оплати праці при стовідсотковій зарплаті у режимі повної зайнятості.
2. Для вирішення цієї проблеми спільним листом звернутися до
Президента України, прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради
України, парламентських комітетів та фракцій політичних партій з
обґрунтуванням під час перегляду Державного бюджету України на 2018 р.
за підсумками першого кварталу збільшити фінансування НАН України на
відповідну суму.
3. Зробити все залежне від НАН України для максимального
пришвидшення фінансування за КПКВК 6541230.

Було висловлено сподівання, що у разі проведення профспілкою акції
протесту з цілком законними вимогами Президія НАН України сприятиме її
організації.
А.І. Широков інформував керівництво Академії, що ЦК профспілки
готує позов до Кабінету Міністрів України з приводу невиконання останнім
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

На завершення голова профспілки подякував за проведення зустрічі і
запропонував зробити їх більш регулярними. Варто також розглянути
пропозицію про обговорення наболілих питань на науковій конференції.

