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З В Е Р Н Е Н Н Я 

Центрального комітету профспілки 
 

 

Шановні колеги! 

 

Напередодні парламентських виборів профспілка готувала загально- 

академічну акцію протесту з вимогами соціально-економічного характеру. 

У зв’язку  з тим, що Уряд погодився і 9 жовтня 2012 р. підписав з 

профспілкою відповідний протокол, а 10 жовтня прем’єр-міністр дав 

конкретні доручення на його виконання, Президія ЦК профспілки 

призупинила проведення пікетування Кабінету Міністрів України. 

Два з чотирьох пунктів протоколу виконано (на видатки на оплату 

праці працівників НАН України додатково виділено 50,8 млн.грн., а також 

прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо упорядкування з 1 

січня 2013 р. умов оплати праці працівників бюджетних установ і організацій 

НАН України). 

На виконання двох інших доручень прем’єр-міністра України 

Президент НАН України Б.Є.Патон і Голова Профспілки А.І.Широков 

спільним листом від 07 листопада 2012 р. інформували міністра фінансів 

Ю.В.Колобова про пропозиції НАН України щодо її видатків по загальному 

фонду – 3.792 млрд.грн., у т.ч. необхідних видатків на оплату праці (з 

нарахуваннями) – 2.599 млрд.грн. 

І ось 3 грудня Кабмін схвалює і передає до Верховної Ради України 

проект Держбюджету на 2013 р., у якому замість «максимального  

врахування пропозицій НАН України», як про це йшлося у дорученні 

М.Я.Азарова, для НАН України по загальному фонду заплановано всього 

2.570 млрд.грн., що на 29 млн.грн. менше, ніж необхідні кошти на одну лише 

оплату праці. 

Що буде означати такий бюджет для НАН України і працівників її 

наукових установ коментувати зайве. Два останні роки переконливо 

засвідчили, до якої «стабільності» і «добробуту» довела науково-технічну 

сферу і науковців нинішня влада. 
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У зв’язку з таким розвитком подій Президія ЦК профспілки 

ухвалила рішення про проведення 6 грудня 2012 р. пікетування Кабінету 

Міністрів і Верховної Ради України з 9
30

 до 12
00

, оскільки саме цього дня 

парламент буде голосувати законопроект про бюджет в цілому. 

 

 

ВИМОГИ ПРОФСПІЛКИ: 

 

1. Виконання у повному обсязі положень протоколу переговорів 

представників Кабінету Міністрів України і Профспілки працівників 

НАН України, від 09 жовтня 2012 р., доручень прем’єр-міністра України 

від 10 жовтня 2012 р. в частині максимального врахування пропозицій 

НАН України щодо її видатків по загальному фонду у проекті 

Державного бюджету України на 2013 р.  

 

2. Вважати можливим компромісом погодитись на видатки НАН 

України по загальному фонду на рівні, передбаченому проектом 

Державного бюджету для Генеральної прокуратури і Служби безпеки 

України, а саме – 3.2 млрд.грн. 

  

Шановні колеги! Замість традиційного заклику до активної участі у 

акції протесту згадаймо слова великого Каменяра: 

 

«Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод 

Не спинить Вас! 

Зносіть і труд, і спрагу, й голод, 

Бо Вам призначено скалу се сю розбить». 

 

 

 

 

Голова           Профспілки 

працівників  НАН України                                                        А.І.Широков 
 


