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Про дії обласної організації
Профспілки щодо недопущення
зниження соціального захисту
студентської молоді

В 2015 році студентська молодь була позбавлена можливості лікування і
профілактики захворювань в санаторіях-профілакторіях. Численні звернення
профспілок до президента , Кабінету Міністрів, Верховної Ради України не
принесли результатів, що призвело до втрати такого напрямку соціальної
підтримки молоді як санаторно-курортне лікування та профілактика
захворювань. Цього ж року з вини держави і колізій з фінансуванням
лихоманило всю систему професійно-технічної освіти, яку фактично було
доведено до грані розвалу. В 2016 році, не зважаючи на замовлення з областей
на кількість бюджетних місць для вступу до ВНЗ, Міністерство освіти і науки
розподілило все на свій розсуд, значно знизивши цю кількість у більшості
регіонів (по Запорізькій області – на 27%) і значно збільшивши за цей рахунок
кількість бюджетних місць у ВНЗ міст Києва, Харкова і Львова.
Не зважаючи на постійні протестні дії профспілок по захисту прав і
гарантій осіб, які навчаються у ВНЗ, ПТНЗ, вимоги учасників Всеукраїнської
студентської акції “Профспілки. Боротьба за Україну”, органи державної влади
продовжують свою антисоціальну політику.
Так Міністерство фінансів, перевищуючи свої повноваження і нехтуючи
нормами Конституції України, в Рекомендаціях Міністерству освіти і науки
України, що є додатком до їх листа, пропонує:
• 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.
Вважаємо, що такі дії влади є прямим порушенням конституційних та
законодавчих норм, перевищенням своїх повноважень, що призведе до
руйнування системи вищої освіти, студентських профспілкових організацій,
створенню напруги в суспільстві.
З цього приводу обласною організацією Профспілки було проведено таку
роботу:
• направлено листи-звернення до міністра фінансів України Данилюка
О.О., міністра освіти і науки України Гриневич Л.М., голови Профспілки
працівників освіти і науки України Труханова Г.Ф., голови комітету ВРУ
Співаковського О.В., народних депутатів України від Запорізької області;
• прийнято участь у засіданні ради ректорів ВНЗ Запорізької області за
участю заступника голови Запорізької ОДА Гугніна Е.А.
Виходячи із зазначеного вище, президія обласного комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію голови обласної організації Профспілки Гринь Н.І. взяти до
відома.
2. У разі продовження цього процесу наполягати разом з іншими обласними
організаціями перед ЦК Профспілки на проведенні масових акцій протесту,
страйків у підтримку прав і гарантій студентської молоді.
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