
З В Е Р Н Е Н Н Я
VII З'їзду Федерації професійних спілок України 

з проблем студентської молоді

ПРОЕКТ

Ми, делегати VII З'їзду Федерації профспілок України, членами якої є понад 
1 мли осіб, які навчаються, зазначаємо, що в складних соціально-економічних 
умовах студентська молодь завжди була і є рушійною силою суспільства.

У становленні української державності студенти неодноразово відігравали 
вагому роль, рішуче ставали на захист інтересів України: бій під Крутами, 
«Революція на граніті», «Помаранчева революція», «Революція гідності». 
Студентство і сьогодні володіє необхідним потенціалом, реалізація якого може 
істотно поліпшити соціально-економічне становище суспільства і відродити 
національно-духовні надбання українського народу.

Важливим аргументом, без якого важко розраховувати на успіх у реалізації 
розвитку країни та освітньої галузі, зокрема є розуміння ролі і значення 
студентської молоді та студентського профспілкового руху. Саме через свої 
профспілкові організації студентська молодь стає активним суб’єктом в житті 
держави, розкриваючи та використовуючи свій потенціал як у власних, так і 
загальнодержавних інтересах.

Боротьба за майбутнє України продовжується національною акцією 
«Профспілки. Боротьба за Україну», яку підтримали своїми підписами 200 тис. 
студентів.

Ми, делегати З'їзду, зазначаємо, що держава в більшості випадків ігнорує 
інтереси студентства, зокрема приймаючи і системно не виконуючи закони, 
постанови, розпорядження, які забезпечували хоча б мінімальний соціально- 
економічний захист.

Видатки на освіту за останні 3 роки впали з 7,11% до 4,5% ВВП при 
законодавчій гарантії не менше 10% національного доходу, що призвело до:

- скорочення кадрового потенціалу в галузі освіти;
- скорочення державного замовлення на підготовку фахівців ВНЗ;
- зношеності матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- фактичної втрати мережі санаторіїв-профілакторіїв та спортивно-оздоровчих

таборів;
- проведення індексації стипендії в неповному обсязі;
- втрати гарантій першого робочого місця для випускників;
- відсутності належного фінансування програми молодіжного житлового

кредитування тощо.
Вважаємо неприпустимим позбавлення більшості студентів права на 

стипендію, про що останнім часом заявляють державні посадовці.
Через принципову позицію профспілок у відстоюванні прав та інтересів 

студентів держава робить спроби втручання в їх діяльність, чим порушує 
міжнародні норми щодо незалежності та самоврядності громадських об’єднань, 
прикладом чого є законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності студентських 
профспілок)» (реєстр. № 3474 від 13.11.2015).



В И М А Г А Є М О :

І. Від Верховної Ради України:
1. Не допустити прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності 
студентських профспілок)» (реєстр. № 3474 від 13.11.2015).

2. Дотримуватись чинного законодавства України при ухваленні державного 
бюджету щодо встановлення видатків на освіту у розмірі не менше 10% ВВП.

II. Від Кабінету Міністрів України:
1. Підвищити розмір мінімальної ординарної академічної стипендії студентам 

до рівня не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу 
на місяць та забезпечити її індексацію в повному обсязі, привести у відповідність 
до Закону України «Про вищу освіту» нормативно-правові акти в частині 
призначення стипендії.

2. Забезпечити виконання Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» в частині призначення та виплати стипендії студентам та 
учням з числа дітей шахтарів.

3. Затвердити порядок та умови надання державної цільової підтримки 
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків 
яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти».

4. Установити квоти прийому до вищих навчальних закладів України для 
забезпечення права осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою 
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, дітей-сиріт та осіб, яких 
законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення на безоплатне здобуття вищої освіти на 
конкурсній основі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у 
вищому навчальному закладі відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

5. Розробити Державну програму «Студентський гуртожиток».
6. Зберегти існуючу мережу студентських оздоровчо-спортивних закладів з їх 

фінансовим забезпеченням.

Ми, делегати VII З’їзду Федерації профспілок України, наполягаємо на 
дотриманні владою норм чинного законодавства України та недопущенні 
звуження існуючих прав та гарантій при ухваленні нових законів та нормативно- 
правових актів.

Підтримка студентської молоді та надання їй можливостей для самореалізації -  
це перспектива впевненого розвитку громадянського суспільства та держави в 
цілому!

Слава Україні!
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