Академії наук під Кабінетом Міністрів
9 грудня 2015 р. відбулася протестна акція, організована Профспілкою
працівників НАН України, у якій, крім працівників НАН України, також
взяли участь представники Національної академії педагогічних наук,
Національної академії медичних наук, Національної академії аграрних наук.
Академічна громада (близько 5150 тис.чол.) вийшла до Кабінету
Міністрів на мітинг під девізом «Руки геть від науки», протестуючи проти
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» в
частині, що стосується науки.
Відкриваючи мітинг, голова профспілки А.Широков навів численні
факти, які свідчать про фактичну руйнацію Академій наук через вкрай
недостатнє фінансування науки (лише 0.3% від ВВП замість 1.7%, як того
вимагає норма Закону). Результатом такої ситуації є неповна зайнятість –
вимушені відпустки без збереження заробітної плати та режим неповного
робочого часу, неможливість оновлення матеріально-технічної бази наукових
установ, проблеми з оплатою комунальних послуг і енергоносіїв та ін.
Він наголосив на категоричному несприйнятті «новацій» від Мінфіну,
які полягають у реорганізації галузевих академій наук шляхом їх приєднання
до НАН України. При цьому останню позбавляють статусу головного
розпорядника бюджетних коштів, визначивши її «відповідальним
виконавцем» у системі МОН.
І, головне. Урядові «реформатори» мають намір суттєво скоротити
видатки на науку навіть порівняно з жебрацьким бюджетом 2015 р.
А.Широков поінформував учасників акції протесту про Резолюцію
Всеукраїнських зборів профспілкового активу (30 листопада 2015 р.), у якому
взяли участь понад 1000 делегатів з усіх областей України. Цей форум
ухвалив рішення вимагати від Верховної Ради України негайно відправити у
відставку прем'єр-міністра А.Яценюка та весь очолюваний ним Уряд за
здійснення антисоціальної політики, порушення норм національного і
міжнародного трудового законодавства, руйнації соціального діалогу в
Україні.
Підтвердженням цьому є дискримінація працівників бюджетної сфери,
у т.ч. і НАН України, через невідповідність ставки І тарифного розряду ЄТС
розміру мінімальної заробітної плати. (Сьогодні бюджетники щомісяця
втрачають від 366 грн. до 1748 грн.).
Всупереч чинному законодавству і будь-якій логіці уряд обкладає 15%
податком працюючих пенсіонерів. Немає ніяких обгрунтувань і тарифна
політика нинішньої влади.
Голова профспілки інформував про взаємодію з Комітетом Верховної
Ради України і окремими фракціями з питань бюджетного фінансування
НАН України.

На мітингу виступили: Войтенко Н.В. (доктор біологічних наук,
професор), Таширєв О.Б. (доктор техн.наук, канд. біолог.наук – Інститут
мікробіології і вірусології), Семиноженко В.П. (академік, член Президії НАН
України, голова Ради ПСНЦ НАН і МОН), Скороход О.В. (голова Ради
молодих вчених НАН України, канд. біол.наук), Жебровський О.М. (голова
профкому Інституту менеджменту освіти, Національної
академії
педагогічних наук), Кришталь О.О. (академік, директор Інституту фізіології).
Згодом до мітингу приєднались та виступили народні депутати від ВО
«Батьківщина» Івченко В.Є. і Рябчин О.М. Вони запевнили, що фракція їх
політичної сили у парламенті і особисто Ю.В.Тимошенко завжди
підтримували науку, насамперед НАН України, і що так буде і надалі.
Одноголосно була ухвалена Резолюція мітингу-протесту.
Разом з своїми колективами участь у акції протесту взяли також
директори багатьох академічних інститутів та працівники апарату Президії
НАН України.

Резолюція
учасників акції протесту «Руки геть від науки!»
м. Київ

9 грудня 2015р.

Ми, учасники акції протесту «Руки геть від науки!», організованої
профспілкою працівників Національної академії наук України у
співкоординації та за участі: Національної академії педагогічних наук
України, Національної академії медичних наук України та Національної
академії аграрних наук України, заявляємо свій рішучий протест проти
проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік»,
оприлюднений Міністерством фінансів України 30 листопада, зокрема щодо
його ст.30.
Вона передбачає:
1. Реорганізацію п'яти національних галузевих академій наук шляхом
приєднання їх установ до складу Національної академії наук України;
2. Позбавлення НАН України статусу головного розпорядника
бюджетних коштів, визначивши її «відповідальним виконавцем» у системі
МОН;
3. «Оптимізацію мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх
працівників, зокрема, реорганізацію, об'єднання, ліквідацію неефективних
закладів, установ та організацій чи припинення їх діяльності» до 1 серпня
2016 р.
Стаття 30 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» грубо порушує Бюджетний кодекс України, адже до предмету
регулювання закону про Державний бюджет не належать адміністративні
відносини щодо реорганізації державних
установ. В рішенні
Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року зазначено, що
«Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону про
Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін
до чинних законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або
будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове
регулювання суспільних відносин».
Щодо розміру самого бюджету, який планується виділити на всі шість
Національних академій наук, то його поки не озвучено. Однак, згідно
попередньої інформації він передбачається суттєво меншим за фінансування
академічної науки у поточному році!!! За таких умов, українська наука
приречена на знищення!
Запропоновані проектом Держбюджету зміни суперечать новому
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийнятому
Верховною Радою України 26.11.2015. Цей закон, на відміну від
мінфінівського проекту, є результатом кропіткої роботи Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти, науковців та експертів, направленої на

пошук консенсусу. Він закладає необхідні умови для реформування наукової
сфери. Кардинальні зміни організації та фінансування наукових досліджень,
запропоновані Мінфіном, жодним чином не обговорювались з науковим
співтовариством нашої держави.
Ми, учасники акції протесту «Руки геть від науки!» ВИМАГАЄМО:
Від Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
1. Неухильне виконання Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність». Безумовне збереження за НАН України та галузевими
академіями наук статусу головних розпорядників бюджетних коштів.
2. Забезпечення додаткового фінансування НАН України і галузевих
академій наук у 2016 р. на суму, що враховує збільшення посадових окладів з
1 вересня поточного 2015 року, очікувані зміни в оплаті праці, необхідні
видатки на комунальні послуги та енергоносії.
3. Мінімальні видатки для НАН України по загальному фонду
державного бюджету на 2016 р. повинні становити 2.779 млрд. грн., у т.ч.
2.304 млн. грн. на фонд оплати праці.
Від Президента України
1.
Невідкладне підписання Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність», прийнятого Верховною Радою України 26 листопада
2015 р.
2.
Контроль з боку гаранта Конституції України за дотриманням
Урядом та Парламентом юридичних норм та процедур при формуванні і
прийнятті державного бюджету та інших законів, доленосних для української
науки.
Залежно від вирішення наших вимог, вважати за доцільне
вимагати відставки Кабінету Міністрів України та дострокових виборів
до Верховної Ради України.
Ми закликаємо всіх працівників НАН України, працівників
галузевих академій наук своєю активною участю у наступних акціях
протесту відвести загрозу від академічної науки.
Ухвалено «одноголосно».
5150 учасників.
Головуючий
Голова
Профспілки
працівників НАН України

А. І. Широков

