Профспілка працівників освіти і науки
України

ГО «Спілка ректорів вищих навчальних
закладів України»

Голові Верховної Ради України
Разумкову Д.О.
Шановний Дмитре Олександровичу!
Профспілка працівників освіти і науки України та ГО «Спілка ректорів
вищих навчальних закладів України» звертаються до Вас з приводу змін до
Державного бюджету України на 2020 рік.
В умовах боротьби з поширенням вірусу COVID-19, спричиненого
коронавірусом SARS-CoV-2, та розуміючи необхідність скорочення бюджетних
видатків Державного бюджету на 2020 рік, вважаємо, що вони мають бути
скориговані за менш важливими бюджетними програмами.
Запропоновані Міністерством фінансів України пропозиції щодо внесення
змін щодо фінансування програм у галузі освіти і науки, внаслідок чого буде
зменшено обсяги видатків на загальну суму близько 7 млрд. гривень, призведуть
до негативних, руйнівних наслідків.
Вважаємо неприпустимим скасування фінансування за низкою бюджетних
програм, зокрема:
«Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» на 400,0 млн.
грн.,
«Фонд розвитку закладів вищої освіти» на 250,0 млн. грн.,
«Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» на 500,0
млн. грн.,
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення Міжнародного
центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету» на
68,0 млн. грн.
Пропонується зменшити видатки за низкою інших важливих та необхідних
освітніх та наукових програм, що спричинить згортання нових механізмів
фінансування науки, підвищення кваліфікації педагогів, поставить під загрозу
належне функціонування вищої освіти та науки, зокрема за такими бюджетними
програмами:
«Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної
промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних
кадрів» на 6 000,0 тис. грн.,
«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових
установ» на 11 500,00 тис. грн.,
«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам,
докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» на 2 200,0 тис. грн.,

«Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка» на 112 600,0 тис. грн.,
«Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова
підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок» на 500 338,7 тис. грн.,
«Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного
та освітнього співробітництва» на 20 000,0 тис. грн.,
«Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» на 19 709,0 тис.
грн.,
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного
корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка» на 46 699,6
тис. грн., що є неприйнятним.
Розуміючи необхідність перегляду бюджету у зв’язку з цією епідемією,
Профспілка працівників освіти і науки України та Спілка ректорів вищих
навчальних закладів України наголошують на необхідності пошуку
оптимального рішення й прийняття виважених рішень, не допустивши закриття
цих програм і значного скорочення видатків за іншими, та розраховує на Вашу
підтримку, що сприятиме недопущенню руйнації освітньої галузі та
призупинення розвитку науки.
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