ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
м. Київ

ПОСТАНОВА
20 грудня 2012 року

№ П-5-1

Про бюджетне фінансування
НАН України у 2013 році
Заслухавши та обговоривши інформацію голови профспілки А.І.Широкова,
Президія ЦК профспілки зазначає наступне:
Після підписання протоколу переговорів між профспілкою і
представниками Кабінету Міністрів України (від 9 жовтня 2012 р.) та відповідних
доручень прем’єр-міністра (від 10 жовтня 2012 р.) зусилля і робота ЦК
профспілки були спрямовані на виконання цих документів.
Президент НАН України і голова профспілки спільним листом від 7
листопада на ім'я міністра фінансів направили обґрунтування щодо обсягу
коштів, необхідних для оплати праці працівників НАН України та для врахування
їх у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».
Аналогічне звернення ЦК профспілки адресував Комітету з питань
бюджету Верховної Ради України та Комітету з питань науки і освіти.
3 грудня 2012 р. Кабінет Міністрів спрямував до Верховної Ради проект
Державного бюджету на 2013 р. Видатки для НАН України (по загальному
фонду) були заплановані у обсязі 2570 млн.грн. (+30 млн.грн. до граничного
розміру, що було передбачено у вересні 2012 р.).
Остаточне голосування законопроекту за скороченою процедурою
парламент призначив на 6 грудня 2012 р.
Незважаючи на надзвичайно стислі терміни, ЦК профспілки організував і 4
грудня провів прес-конференцію в УНІАН, під час якої через ЗМІ була
оприлюднена позиція і вимоги профспілки до влади та оголошено про
пікетування уряду і парламенту 6 грудня.
Вже наступного дня заступник керівника Секретаріату Кабінету Міністрів
зв’язався з головою профспілки і від імені прем’єр-міністра інформував, що
прийнято рішення збільшити видатки для НАН України на 80-90 млн.грн., а
також заявив, що потреби Академії будуть враховані під час внесення змін до
Держбюджету за підсумками першого кварталу 2013 р. При цьому було

висловлено прохання прем’єр-міністра не проводити акцію протесту біля
Кабінету Міністрів.
Близько 500 працівників Київських академічних наукових установ 6 грудня
пікетували Верховну Раду на підтримку вимог профспілки.
Того ж дня Державний бюджет України на 2013 р. затверджено, у т.ч.
видатки загального фонду для НАН України у обсязі – 2 662 млн.грн.
Ситуація з оплатою праці у НАН України наступного року буде залежати
від рівня мінімальної заробітної плати, ставки першого тарифного розряду ЄТС
та можливостей бюджетних наукових установ і організацій забезпечити
відповідний фонд оплати праці.
Враховуючи ці фактори, попередні наближені розрахунки свідчать про те,
що дефіцит фонду оплати праці може становити 150 млн. грн. (7%).
Негативні наслідки для оплати праці і стану зайнятості можуть виникнути і
через збільшення фінансування цільових програм та проектів. У зв’язку з цим
голова профспілки у зверненні до Президента НАН України запропонував під час
затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2013 р.
максимальну увагу приділити збільшенню базового фінансування.
Зважаючи на викладене, Президія ЦК профспілки

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до
Міністерства фінансів з вимогою рівномірного
помісячного ліміту асигнувань видатків загального фонду НАН України на 203
рік.
3. На підставі відповідного аналізу і розрахунків звернутися до Кабінету
Міністрів і Верховної Ради з вимогою збільшити видатки НАН України,
насамперед фонду оплати праці, під час перегляду Державного бюджету за
підсумками І кварталу 2013 року.
4. Запропонувати новому складу Комітету з питань науки і освіти
Верховної Ради України підготувати проведення слухань з питань фінансування
науково-технічної сфери, зокрема НАН України, стану оплати праці науковців.
5. Запропонувати Президії НАН України активізувати роботу з висвітлення
досягнень і можливостей академічних наукових установ як фундаментального,
так і прикладного спрямування. Через ЗМІ регулярно формувати позитивний
імідж науки і науково-технічної діяльності.
6. У разі необхідності оперативно реагувати на проблеми фінансового
стану НАН України шляхом проведення відповідних акцій протесту.

Голова
Профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
м. Київ

ПОСТАНОВА
20 грудня 2012 року

№ П-5-5

Про статистичну звітність
Відповідно до п.20 Статуту профспілки, Президія ЦК профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити форму бланків статистичних звітів для первинних та
регіональних організацій профспілки (додаток на 2 аркушах).
2. Профспілковим комітетам первинних організацій надати звіти до
регіональних комітетів або ЦК профспілки ( для організацій безпосереднього
підпорядкування) до 15 лютого 2013 року.
3. Регіональним комітетам надати зведений статистичний звіт ЦК
профспілки до 1 березня 2013 року.
4. ЦК профспілки та регіональним комітетам забезпечити бланками звітів
відповідні первинні організації профспілки.

Голова
Профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков

Затверджено
Президією
ЦК
профспілки
працівників
НАН
України
Постанова № П-5-5 від 20.12.2012 р.
СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
профспілкового комітету первинної організації
за 2012 рік
Повна та скорочена назва первинної організації _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Голова профкому (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Заступники голови профкому (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони) _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Директор установи (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий телефон)______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Адреса установи _____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Факс_______________________________________________________ E-mail ________________________________________________

І. Профспілкове членство.
№№

Кількість чол.

1.

Всього працюючих за штатним розписом*

2.

Всього працюючих членів профспілки

3.

Вийшло з профспілки за власним бажанням у 2012 році

ІІ. Склад профспілкових органів
№№

Кількість чол.

1.

Кількісний склад профспілкового комітету

2.

Штатні працівники профспілкового комітету (для яких це основне місце роботи)

3.

Кількість профгруп

Голова профкому _________________
М.П.

"___" _____________ 2013 р.

Статистичний звіт надіслати до регіонального комітету або ЦК профспілки (для організацій безпосереднього підпорядкування) до 15 лютого
2013 р.

* Звіряється за даними відділу кадрів

Затверджено
Президією
ЦК
профспілки
працівників
НАН
України
Постанова № П-5-5 від 20.12.2012 р.

ЗВЕДЕНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
регіонального комітету профспілки за 2012 рік
Повна назва регіональної організації профспілки ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Голова РКП (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Заступник голови РКП (прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Штатні працівники РКП (посада, прізвище, ім’я, по-батькові, службовий та домашній телефони) _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Поштова адреса, телефони ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Факс _____________________________________________________ E-mail ___________________________________________________

І. Профспілкове членство.
№

Кількість чол.

1.

Всього працюючих в установах регіональної організації

2.

Всього працюючих членів профспілки

3.

Вийшло з профспілки за власним бажанням у 2012 році

4.

Всього профкомів первинних організацій

ІІ. Склад профспілкових органів первинних організацій.
№

Кількість чол.

1.

Кількісний склад профспілкових комітетів

2.

Штатні працівники профспілкових комітетів

3.

Кількість профгруп

Голова регіонального
комітету профспілки ________________________

"____" ____________2013 р.

М.П.

Статистичний звіт надіслати на адресу ЦК профспілки до 1 березня 2013 р.

