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Голові комітету Верховної
Ради України з питань
науки і освіти
Співаковському О.В.
Народним депутатам України
Артюшенко І.А.
Балицькому Є.В.
Бандурову В.В.
Богуслаєву В.О.
Валентирову С.В.
Ванату П.М.
Кривохатько В.В.
Кужель О.В.
Пономарьову О.С.
Сабашуку П.П.
Силантьєву Д.О.
Соболеву С.В.
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Щодо намагань зниження
конституційних та
законодавчих прав і
гарантій студентської молоді
Обласна організація Профспілки та студентська молодь глибоко стурбовані
змістом листа та рекомендаціями Міністерства фінансів України від 28.07.2016 р.
№ 31-04/10-09-9/21934, листа Міністерства освіти і науки України від 03.08.2016
р. № 32-114/279е «Щодо підготовки Державного бюджету на 2017 рік»
(додається)
та намаганням цими двома міністерствами тотально звузити
соціальні права та гарантії студентської молоді.
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Безкоштовність вищої освіти та стипендіальне державне забезпечення
гарантовано статтею 53 Конституції України та статтею 62 Закону України «Про
вищу освіту».
Вважаємо, що зміст листа та рекомендацій Міністерства фінансів України є
прямим порушенням конституційних та законодавчих норм, перевищенням своїх
повноважень, що призведе до руйнування системи вищої освіти, студентських
профспілкових організацій, створенню напруги в суспільстві.
Міністерство фінансів, перевищуючи свої повноваження і нехтуючи
нормами Конституції України, в Рекомендаціях Міністерству освіти і науки
України (додаються), що є додатком до їх листа, пропонують:
- забезпечувати стипендіями лише учнів та студентів пільгових категорій, а
значить іншим студентам-бюджетникам державну стипендію скасувати;
- фінансування підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (коледжі,
технікуми) передати з державного на місцевий бюджет;
- здобуття кращими студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
перевести повністю на контракту основу;
- збільшити кількість студентів на одного викладача ВНЗ з 12 до 14 осіб, що
призведе до вивільнення працюючих науково-педагогічних кадрів;
- розробити та подати на розгляд Уряду зміни до відповідного законодавства.
Обурює той факт, що Міністерство фінансів поставило себе міністерством
над міністерствами, дає вказівки, розпорядження, рекомендації, які носять
антиконституційний та антизаконодавчий характер. Жодні з цих ініціатив не
погоджувались із профспілками і носять антисоціальний дискримінаційний
характер.
Від імені обласної організації галузевої Профспілки (76 тис. членів
Профспілки) та 25-тисячного студентського загалу ВНЗ, що входять до складу
тільки нашої профспілкової організації, просимо Вашого депутатського
втручання в цей антиконституційний процес і недопущення подальшого розвалу
системи вищої освіти, зубожіння студентської молоді, знищення профспілкового
студентського руху.
У разі продовження цього процесу залишаємо за собою право на масові
акції протесту, страйки.
Голова
обласної організації
Профспілки

Н.І.Гринь
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