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Прем’єр-міністру України
В. Б. Гройсману

Про проект Державного
бюджету України на 2017 рік

Шановний Володимире Борисовичу!
Профспілка працівників НАН України рішуче протестує проти обсягу
фінансування НАН України по загальному фонду у проекті Закону України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік» (реєстр. № 5000), який передбачено у
розмірі 2 270,302 млн.грн.
Такий підхід до фінансування провідної наукової організації держави прямо
протирічить Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема
ст.36 і 48. Не забезпечуються навіть мінімальні потреби НАН України, насамперед
на формування необхідного фонду оплати праці та оплату комунальних послуг. І це
при тому, що у Академії відбувається значний відтік кадрів. У минулому році
академічні установи залишило понад 2000 працівників, а за вісім місяців 2016 р.
вже скорочено близько 5000 науковців.
Середня зарплата по НАН України впала до безпрецедентно низького рівня.
Вона менше не лише аналогічного показника по промисловості, але навіть програє
в цілому по економіці – 3857 грн. проти 5374 грн. (згідно з даними статистики за
липень 2016 р.).
Обсяг фінансування НАН України у проекті Держбюджету на 2017 рік не
досягає показників 2012-2013 років (2524,8 і 2661,9 млн.грн.). Хоча за цей час
неодноразово збільшувалася оплата праці у бюджетній сфері, стрімко зростали
тарифи на комунальні послуги, значно девальвувала національна валюта.
Враховуючи зазначені обставини, Комітет Верховної Ради України з питань
науки і освіти у своєму Рішенні від 7 вересня 2016 р. одностайно підтримав
бюджетний запит НАН України на 2017 р. у обсязі 3 629,170 млн.грн., зазначивши,
що в іншому разі руйнівні процеси у вітчизняній науці не лише посиляться, але і
наберуть незворотного характеру.
Вже після офіційного представлення проекту Державного бюджету на 2017
рік Президія НАН України і ЦК профспілки ще раз ретельно проаналізували
потреби Академії і визначили допустимий компроміс та мінімально необхідне
додаткове фінансування обсягом 638,129 млн.грн. (включаючи фінансування
лікарні для вчених – 48,983 млн.грн.), у т.ч. на фонд оплати праці – 442,183
млн.грн. і на комунальні послуги – 84,5 млн.грн.
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Конкретно за кодами програмної класифікації мінімально необхідне
додаткове фінансування (у млн.грн.):
6540000

Національна академія наук

- 638.129,9

у т.ч.:
6541020
6541030
6541100
6541140

Наукова і організаційна діяльність
президії НАН України

-

Фундаментальні дослідження, прикладні
наукові і науково-технічні розробки …

- 577.858,4

Медичне обслуговування працівників
НАН України

- 48.983,3

Здійснення науково-дослідницьких
та дослідно-конструкторських робіт
Інститутом проблем безпеки атомних
електростанцій

-

8.205,5

3.082,7

Шановний Володимире Борисовичу! Профспілка працівників НАН України
сподівається на Ваше розуміння порушеної проблеми, врегулювання якої значною
мірою знизить соціальну напругу у колективах академічних установ.

З повагою

Голова
профспілки
працівників НАН України
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