ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,39-41, тел.: 289-0169; тел./факс: 287-6154
http://www.nas.gov.ua/tradeunion/; Е-mail: office@centrecom.kiev.ua

№ 01-01/11 від 11.03.2014 р.

Прем’єр - міністру України
А.П.Яценюку

Шановний Арсеніє Петровичу!
Профспілка працівників Національної академії наук України, як і
спільний представницький орган (СПО) репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок, висловлюють протест проти ігнорування Урядом
усталеної протягом багатьох років практики і зобов’язань за Генеральною
угодою вирішувати питання соціально-трудової сфери за погодженням з
соціальними партнерами.
Мова йде про проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», зокрема щодо
постанов КМУ від 8 травня 2001р. №488 (2012, №80, ст.3223) і від 31 січня
2001р. №74 (2012, №80, ст.3223), у яких пропонується замість встановлення
доплат за вчене звання і науковий ступінь у фіксованих розмірах, як це є
зараз, повернутися до розмитого визначення 2005-2012 років «у граничному
розмірі». Необхідно зазначити, що профспілка свого часу доклала великих
зусиль для врегулювання цієї проблеми, яка є важливою для науковців всієї
України, а не лише Національної академії наук. Не може не викликати подив
і п.9 Пояснювальної записки до проекту постанови - «Позиція соціальних
партнерів», де зазначено, що «проект акта не стосується питань соціальнотрудової сфери»? Навіть уряд «попередників» не вдавався до подібного роду
підміни понять.
Науковці НАН України брали активну участь у протестних акціях
Майдану, наближаючи падіння режиму Януковича. Ми розуміємо всю
складність економічного становища України, яке поглиблюється відвертою
агресією Росії. Ми усвідомлюємо і необхідність проведення реформ (іноді
непопулярних), і нагальну потребу економії державних бюджетних коштів.
Проте ми не можемо погодитись зі спробами урізати і так мінімальні
гарантії в оплаті праці досить невеликій кількості науковців, які мають
наукові ступені і вчені звання. Невже у влади немає розуміння, що без
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інтелектуального потенціалу нації неможливий ні подальший поступ
України, ні інноваційна модель реформування її економки.
Шановний Арсеніє Петровичу! Профспілка працівників Національної
академії наук України сподівається на Ваше розуміння порушеної проблеми і
відповідну реакцію. В іншому разі профспілка готова вдатись (а це ми
робимо понад 20 років) до акцій протесту. Але це вже буде не наш вибір.
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