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Прем’єр Міністру України
М.Я. Азарову
Вельмишановний Миколо Яновичу!

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний
технічний університет» вимушений втретє в поточному році звертатися до
керівництва держави та освітньої галузі з одного й того ж питання. А саме:
повної відсутності в 2012 році державного фінансування із загального фонду
бюджету витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Для оплати комунальних та енергопостачальних послуг, забезпечення
повноцінного та якісного функціонування університету (а це майже 4 тис.
працівників і близько 24 тис. студентів, понад дві третини з яких навчаються
за кошти державного бюджету) адміністрація університету за п’ять місяців
поточного року вже майже повністю витратила та вичерпала спеціальний
фонд, поповнення якого відновиться лише з вересня місяця, після закінчення
вступної кампанії та початку нового навчального року.
Внаслідок цього суттєво обмежуються можливості для сталого
розвитку нашого технічного університету, найстарішого вищого навчального
закладу Донбасу.
Вважаємо, що ситуація, яка склалася, знаходиться в повному
протиріччі із політикою держави у галузі освіти взагалі та публічно
оголошеними
намірами
очолюваного
Вами
Уряду
забезпечити
пріоритетність інженерної освіти, а також з оголошеними 07 березня 2012
року на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України соціальними
ініціативами Президента України.
Наше занепокоєння передусім викликано наступними негативними
наслідками повного покриття витрат на оплату комунальних й
енергопостачальних послуг за рахунок коштів спеціального фонду:
- ситуація, що склалася в поточному році, вкрай негативно впливає на
фонд оплати праці, на можливості повної та своєчасної виплати зарплати,
фінансування щорічних відпусток, на можливостях роботодавця сприяти
оздоровленню працівників і членів їх сімей;
- скорочення можливості виконання запланованих ректором,
адміністрацією та трудовим колективом університету заходів щодо
забезпечення основної, навчальної та науково-дослідницької діяльності
університету;
- погіршення стану фінансування заходів щодо забезпечення
життєдіяльності університету (проведення поточних ремонтів, придбання
матеріалів та обладнання, послуг зв’язку тощо);
- невиконання передбачених колективним договором та галузевою
колективною угодою зобов’язань у сфері трудових, виробничих, соціальноекономічних відносин;

- реальна загроза повернення ситуації майже п’ятнадцятирічної
давнини, коли адміністрація університету була вимушена виплачувати
зарплату та фінансувати щорічні відпустки несвоєчасно та не в повному
обсязі.
Всі ці обставини безпосередньо торкаються законної діяльності
професійних спілок та викликають напруження в соціально-трудових
відносинах, призводять до зростання критичних настроїв працівників щодо
сутності, спрямованості та наслідків політики держави в галузі вищої освіти
та науки, народжують зневіру в ефективності та професійності влади,
знижують довіру до неї.
Підтверджується прогнозована профспілковим комітетом працівників
нашого університету у попередніх зверненнях до керівництва держави
неспроможність університету сплачувати вартість комунальних та
енергопостачальних послуг виключно за рахунок коштів спеціального фонду
бюджету.
У відповідь на наші звернення до Прем’єр-міністра України М.Я.
Азарова (наш вих. № 11/8 від 24 лютого 2012 року ) та Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України Д.В. Табачника (наш вих. № 11/7 від 13
лютого 2012 року і на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
17 березня 2012 року) отримана відповідь за підписом заступника Міністракерівника апарату П.М. Кулікова від 11 квітня 2012 року за № 1/11-4959 із
запевненням, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
докладає всіх зусиль щодо пошуку можливостей перерозподілу видатків для
забезпечення потреби державних вищих та професійно-технічних закладів в
бюджетних призначеннях на зазначену мету.
Але на кінець травня поточного року жодних позитивних зрушень у
вирішенні питання бюджетного фінансування оплати комунальних та
енергопостачальних послуг університетом працівники Донецького
національного технічного університету не бачать і вимагають негайного,
безпосереднього, прямого особистого втручання глави Уряду у вирішення
цього життєво важливого для нашого нормального існування питання.
Затверджено на засіданні профспілкового комітету первинної
профспілкової організації працівників Державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний університет» (протокол № 57
від 30 травня 2012 року).
З повагою та за дорученням трудового колективу університету, який
вважає Вас відповідальним державним діячем і надійною людиною, пам’ятає
як колишнього колегу та сподівається на позитивне вирішення зазначеної у
зверненні проблеми.
Голова профспілкового комітету

А.І. Панасенко

