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 № 01-01/53 від 15.12.2014                                    Президенту України 

 П.О.Порошенку 

 

Шановний Петре Олексійовичу! 

 

Профспілка працівників Національної академії наук України від імені 

багатотисячного колективу провідної наукової організації держави 

звертається до Вас з приводу наміру Уряду у пакеті  так званих «реформ» 

здійснити заходи, які фактично призведуть до руйнації науково-технічної 

сфери, зокрема, і НАН України. 

Це, насамперед, знаходить свій прояв у фінансуванні науки у 

Державному бюджеті України, обсяг якого останніми роками був у 5-6 разів 

меншим від гарантій, передбачених законодавством. З огляду на такий стан 

речей Академія не інакше як знущання сприйняла вимогу Міністерства 

фінансів планувати свої видатки по загальному фонду на 2015 р. на 25 

відсотків менше за аналогічні показники поточного року (1783,6  млн.грн. 

проти 2497,8 млн.грн.), що навіть не дотягує   до бюджету НАН України у 

кризовому 2009 р. Результатом такого фінансування стане подальша 

деградація Академії: втрата інтелектуального потенціалу через скорочення 

науковців, запровадження режиму неповного робочого часу, фактична 

відсутність коштів на сплату комунальних послуг, не кажучи вже про 

можливість власне організації досліджень. Така недалекоглядна політика 

протирічить самим основам національної безпеки держави, оскільки відомо, 

що наука - важливий елемент зміцнення обороноздатності країни, досягнення 

енергетичної незалежності, переозброєння економіки країни на сучасній 

технологічній основі. 

Наукова спільнота також з обуренням сприйняла новації 

«антикризових» менеджерів вилучити норму Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» щодо гарантій фінансування наукової та 

науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1.7 відсотка ВВП, скасувати 

доплати за наукові ступені та вчені звання, значно погіршити умови виходу 

на пенсію, дискримінувати працюючих пенсіонерів та багато чого іншого, що 

стосується не лише науковців, а мільйонів українців. 

 



Ми добре усвідомлюємо, які труднощі переживає Україна, 

перебуваючи у стані  неоголошеної війни і яких збитків зазнає наша країна. 

Але ми категорично протестуємо проти перекладання всього тягара 

нинішньої кризи на плечі мільйонів  пересічних громадян як працюючих, так 

і пенсіонерів, для яких затягувати паски вже просто нікуди, оскільки 

наступних крок – це зашморг на шиї. 

Лозунг часів Майдану 2004-05 років: «Багаті поділяться з бідними» і 

сьогодні залишається таким же примарним, як і десять років тому. 

Не зруйновано олігархічну корупційну модель економіки України. І 

сьогодні працюють схеми виведення через офшори понад 100 млрд. грн., в 

результаті чого бюджет недоотримує величезні кошти. Не ліквідовані 

непрозорі корупційні схеми держзакупівель, через що бюджет втрачає 150 

млрд.грн. і т.д. 

Більшої частини непопулярних обмежень влада могла б уникнути, 

ставши на шлях запровадження податку на багатство, розширення об’єктів 

оподаткування рентною платою, збільшення податку на дивіденди, 

запровадження податку з валового доходу великих підприємств для 

забезпечення обороноздатності, застосування ефективних механізмів 

«детінізації» економіки і боротьби з ухиленням від сплати податків або їх 

«мінімізацією», відмова від  спекулятивної практики НБУ рефінансування 

обраних банків. 

Шановний пане Президенте! Закликаємо Вас як гаранта 

конституційних прав громадян України не допустити прийняття 

антисоціальних законів. Для цього у Вас є всі можливості, оскільки основу 

парламентської коаліції складає фракція «Блок Петра Порошенка». Ми 

сподіваємось, що Ваше розуміння порушених проблем втілиться у конкретні 

результати. В іншому випадку профспілка змушена буде вдатись  до акцій 

протесту, виходячи з тези, що у Революції гідності є початок, але немає 

кінця. 

 

З повагою 

 

 

 

 

    Голова             профспілки 

    працівників НАН України                                                         А.І.Широков 

     

 
 


