
 

 «Профспілки. Боротьба за Україну» 

Резолюція 

Учасники Всеукраїнської акції протесту, яка відбувається 7 квітня 2016 ро-

ку, в парку ім. Тараса Шевченка, на захист гідного майбутнього студентської 

молоді та України, висловлюємо протест проти стану виконання норм законо-

давства в частині соціально-економічного становища студентів, проти недоско-

налості нормативно-правової бази та відсутності дійових механізмів державної 

підтримки молоді в період її соціального становлення.  

Ми, учасники акції протесту, глибоко обурені намірами органів влади зву-

зити права студентів на стипендіальне забезпечення, що підтверджується роз-

робленим Міністерством освіти і науки України відповідним законопроектом. 

Наголошуємо на тому, що на даний час розмір стипендії для студентів універ-

ситетів, академій, інститутів становить 825 гривень, коледжів, технікумів, педа-

гогічних училищ - 622 гривні, що відносно гарантованого Законом України 

«Про вищу освіту» прожиткового мінімуму, складає лише 60% та 46,8%. 

Забувши про першопричини Революції Гідності, яка привела нинішніх очі-

льників до влади, ця влада не забезпечує конституційні гарантії та належний 

рівень соціального захисту молоді - головної рушійної сили Революції. В біль-

шості випадків влада ігнорує інтереси студентства, приймаючи і системно не 

виконуючи закони, постанови, розпорядження, які забезпечували хоча б міні-

мальний соціально-економічний захист.  

Кричущим фактом є втручання влади в діяльність профспілок, що підтвер-

джується намірами прийняти законопроект «Про внесення змін до Закону Укра-

їни «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 3474. 

З метою подальшого розвитку державної молодіжної політики України, 

створення умов для здобуття студентами та учнями якісної безоплатної вищої і 

професійної освіти, поліпшення їхніх житлово-побутових умов та системи 

оздоровлення, а також стипендіального, транспортного забезпечення й подаль-

шого працевлаштування вимагаємо від Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України: 

 

1. Забезпечити виплату стипендій всім встигаючим студентам на рівні про-

житкового мінімуму. 

 

2. Не допустити зменшення державного замовлення на підготовку фахівців 

у вищих навчальних закладах. 

 

3. Затвердити державну програму «Студентський гуртожиток» з її фінансо-

вим забезпеченням та дотриманням Державних будівельних норм. 

 

4. Забезпечити пільговий проїзд студентській та учнівській молоді в усіх 

видах міського, приміського та міжміського транспорту. 



5. Не допустити прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 3474, як та-

кого, що звужує права студентської молоді на участь у профспілках. 

 

6. Затвердити порядок державної цільової підтримки студентської та учнів-

ської молоді з числа учасників бойових дій, а також студентів і учнів, один із 

батьків яких загинув у районі проведення АТО або під час масових акцій гро-

мадянського протесту, студентів та учнів з числа внутрішньо переміщених осіб. 

 

7. Забезпечити призначення та виплату стипендії студентам та учням з чис-

ла дітей шахтарів відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці».  

 

8. Зберегти існуючу мережу студентських оздоровчо-спортивних закладів з 

їх фінансовим забезпеченням. 

 

9. Забезпечити створення нових робочих місць для працевлаштування випу-

скників вищих та професійно-технічних навчальних закладів.  

 

10. Дотримуватись норм чинного законодавства з фінансових та соціально-

економічних  питань,  зокрема при ухваленні державного бюджету та виділення 

на освіту видатків у розмірі не менше 10% ВВП.  

 

Закликаємо Президента України, народних депутатів України, Кабінет 

Міністрів України не допустити прийняття антисоціальних змін до норма-

тивно-правових актів України у галузі освіти, науки, діяльності профспі-

лок. 

 

Підтримка студентської молоді та надання їй можливостей для самореа-

лізації – це перспектива впевненого розвитку громадянського суспільства 

та держави в цілому! 

 

 

Схвалено учасниками акції протесту 

07.04.2016 


