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Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Звертаємося до Вас від імені 67 тисяч членів Профспілки працівників
освіти і науки, студентської молоді Криму у зв’язку із схваленням Верховною
Радою України в першому читанні антисоціального проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік».
Запропоновані Урядом у данному законопроекті розміри державних
соціальних стандартів та гарантій є недостатніми для реалізації базових
положень Конституції України про забезпечення права на достатній життєвий
рівень працівника освіти та його сім”ї. Вони не тільки не сприяють зменшенню
рівня бідності серед освітян, а навпаки - провокують загострення ситуації.
З метою подальшої реалізації Вашої передвиборчої програми «Україна для людей» та Указу «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні» вважаємо за необхідне в Державному бюджеті України на
2012 рік:
• визначити розмір мінімальної заробітної плати на рівні реально
обрахованого прожиткового мінімуму для працездатної особи, а саме з
урахуванням оновлених наборів харчування, непродовольчих товарів та
послуг, а також суми податку на доходи фізичних осіб;
• встановити розмір посадового окладу працівника першого тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати із
застосуванням її для визначення посадових окладів та ставок заробітної
плати за всіма тарифними розрядами;
• підвищити заробітну плату висококваліфікованим спеціалістам органів
управління освітою, яким посадові оклади не підвищувалися з 2008
року;
• підвищити надбавку педагогічним працівникам за престижність
педагогічної праці до 50% та розповсюдити її на тренерів-викладачів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
• встановити пенсії та соціальні допомоги на рівні не нижче реального
прожиткового мінімуму;
• передбачити видатки на збільшення стипендій студентам та учням з
урахуванням індексації, та визначити розміри мінімальної стипендії у
Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» ;

• передбачити видатки на реалізацію державних гарантій педагогічним
працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського
типу, в частині забезпечення безоплатним користуванням житлом з
опаленням та освітленням згідно з рішенням Вищого Адміністративного
Суду України від 18.05.2011р. №К-35876/10 без обмежень їх прав
совокупним доходом.
Просимо Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, не допустити
підписання Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»,
якщо він не забезпечуватиме кардинальне скорочення бідності в країні та,
фактично, буде спрямований проти людей.
З повагою
від імені членів президії
Голова КРО Профспілки

К.І. Волкова

