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15.12.2015 р. №01-01/55 Голові Комітету Верховної Ради  

 України 

 з питань науки і освіти 

 Л.М. Гриневич 

 

 

Шановна Ліліє Михайлівно! 

 

Центральний комітет профспілки працівників Національної академії 

наук України, розглянувши проект Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2016 рік”, висловлює своє обурення з приводу обсягу бюджетного 

фінансування, передбаченого для Академії по загальному фонду у обсязі 

2024 млн.грн., що істотно менше за аналогічний показник поточного року. 

Як можна виконати широко розрекламоване прем’єр-міністром 

А.Яценюком очікуване збільшення соціальних стандартів, зокрема і 

заробітної плати у наступному році, за умови зменшення фінансування? 

Адже  навіть у 2015 році більшість  бюджетних наукових установ працювали 

у режимі неповного робочого часу або відправляли працівників у вимушені 

відпустки без збереження заробітної плати. Очевидно, що ця ганебна 

практика буде лише поглиблюватись. Єдина альтернатива – викидати 

науковців на вулицю, збільшуючи армію безробітних. 

Зважаючи на викладене ЦК профспілки просить Комітет підтримати 

пропозицію НАН України щодо встановлення обсягу фінансування по 

загальному фонду Держбюджету  на 2016 рік (код 6540000) у обсязі 2779 

млн.грн., що відповідає її лише мінімальним потребам (фонд оплати праці, 

видатки на комунальні послуги і енергоносії та зовсім мізерні кошти на 

проведення власне наукових  досліджень). 

За умови затвердження ЄСВ у розмірі 20% зазначений  мінімальний 

обсяг асигнувань для НАН України має становити 2499 млн.грн. 

 

З повагою 

 

 
 

       Голова          Профспілки 

працівників НАН України                                                    А.І.Широков 
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15.12.2015 р. №01-01/56 Голові Комітету Верховної Ради  

 України з питань бюджету 

 А.В.Павелку 

 

 

Шановний Андрію Васильовичу! 

 

Центральний комітет профспілки працівників Національної академії 

наук України, розглянувши проект Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2016 рік”, висловлює своє обурення з приводу обсягу бюджетного 

фінансування, передбаченого для Академії по загальному фонду у обсязі 

2024 млн.грн., що істотно менше за аналогічний показник поточного року. 

Як можна виконати широко розрекламоване прем’єр-міністром 

А.Яценюком очікуване збільшення соціальних стандартів, зокрема і 

заробітної плати у наступному році, за умови зменшення фінансування? 

Адже  навіть у 2015 році більшість  бюджетних наукових установ працювали 

у режимі неповного робочого часу або відправляли працівників у вимушені 

відпустки без збереження заробітної плати. Очевидно, що ця ганебна 

практика буде лише поглиблюватись. Єдина альтернатива – викидати 

науковців на вулицю, збільшуючи армію безробітних. 

Зважаючи на викладене ЦК профспілки просить Комітет підтримати 

пропозицію НАН України щодо встановлення обсягу фінансування по 

загальному фонду Держбюджету  на 2016 рік (код 6540000) у обсязі 2779 

млн.грн., що відповідає її лише мінімальним потребам (фонд оплати праці, 

видатки на комунальні послуги і енергоносії та зовсім мізерні кошти на 

проведення власне наукових  досліджень). 

За умови затвердження ЄСВ у розмірі 20% зазначений  мінімальний 

обсяг асигнувань для НАН України має становити 2499 млн.грн. 

 

З повагою 

 

 
 

       Голова          Профспілки 

працівників НАН України                                                    А.І.Широков 


