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НАН України, акад. НАН України Юрій Солонін, завідувачі відділів та наукові колективи 

підрозділів Інституту, профорги ІПМ на чолі з головою профкому Дмитром Щуром взяли 

участь в акції протесту Профспілки працівників 

Національної академії наук України за участі 

працівників НАПН, НАМН та НААН, яка 

відбулася у форматі масової ходи наукової 

громадськості на чолі з директорами та 

головами профкомів НДІ НАН України від 

столичного Майдану Незалежності вулицями 

Хрещатик і Грушевського повз Будинок Уряду 

та подальшого велелюдного мітингу біля 

Верховної Ради України. Перед присутніми 

виступили голова Профспілки працівників  

НАНУ Анатолій Широков,  керівник Ради 

молодих вчених НАНУ Олександр 

Скороход, представники відділень НАНУ, 

НАПН і НАМН, голова парламентської 

фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, 

перший заступник голови парламентського 

Комітету з питань науки і освіти Олександр 

Співаковський, заступник голови цього 

Комітету Іван Кириленко та Міністр освіти і 

науки Лілія Гриневич, яка наголосила на 

тому, що наука є невід’ємною складовою 

національної безпеки України. 

Серед вимог академічної 

громадськості — внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» у частині, по-перше, збільшення бюджетних видатків на національні академії 



наук (це, як і відповідне Звернення Загальних зборів НАН України, станом на сьогодні вже 

підтримано двома, від 17.02 і 20.04, 

рішеннями парламентського Комітету з 

питань науки і освіти — з їх направленням 

як рекомендацій до Кабінету Міністрів 

України), а, по-друге, відстрочка з 1 серпня 

ц.р. на пізніший термін, з урахуванням 

необхідності попереднього проведення 

аудиту та одержання висновків 

міжнародних експертів (саме про такі 

виважені реформи говорила у своєму 

виступі перед учасниками акції Міністр Лілія 

Гриневич), дії положення ст. 28 Закону про 

Держбюджет—2016 стосовно оптимізації 

структури НАНУ. Також наукова 

громадськість вимагає під час підготовки 

проекту Державного бюджету на 2017 рік розпочати поетапне виконання вимог ухваленої 

конституційною більшістю Верховної Ради 

нової чинної редакції базового Закону «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», а 

саме його ст. 36  «Оплата і стимулювання 

праці наукового працівника» («Держава 

гарантує встановлення ставок (окладів) 

науковим працівникам державних наукових 

установ (вищих навчальних закладів), 

виходячи з розрахунку посадового окладу 

молодшого наукового співробітника на рівні 

не нижче подвійної середньої заробітної 

плати у промисловості в цілому по Україні») 

та ст. 48 «Фінансове забезпечення наукової і 

науково-технічної діяльності» («Держава 

забезпечує бюджетне фінансування наукової 

і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього 

продукту України»). Вже відбулася зустріч академічного активу з цих питань із Головою 

Верховної Ради України Андрієм Парубієм, який пообіцяв також зустріч із Прем’єр-

міністром України Володимиром Гройсманом. Внесення відповідних змін до 

Держбюджету—2016 та проекту Бюджетної резолюції—2017, за словами спікера 

парламенту, очікується вже у травні-червні ц.р. 


