
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  
 

НАКАЗ 
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
04.09.2012                      м. КИЇВ                           № 587        

 
Про звільнення керівника 
державного підприємства 
Міністерства оборони України 
“Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення” 
 

У зв’язку з закінченням терміну дії контракту та відповідно до пункту 6 
Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що 
є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 “Про 
застосування контрактної форми трудового договору з керівником 
підприємства, що є у державній власності”, 
 
Н А К А З У Ю: 
 

1. Звільнити Дрощенка Миколу Григоровича  
                                            2012 року з посади директора державного 
підприємства Міністерства оборони України “Харківська контора 
матеріально-технічного забезпечення” на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу 
законів про працю України. 
 

2. До укладання контракту з керівником державного підприємства 
Міністерства оборони України “Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення” обов’язки директора цього підприємства покласти на 
помічника директора з економічних питань державного підприємства 
Міністерства оборони України “Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення” Сімона Сергія Олексійовича, за згодою. 
 

3. Директору Департаменту економічної та господарської діяльності 
Міністерства оборони України забезпечити дотримання вимог законодавства 
України під час передачі справ, посади та майна тимчасово виконуючому 
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обов’язки директора державного підприємства Міністерства оборони 
України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення”. 
 

4. Директору Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового 
контролю Міністерства оборони України організувати проведення 
внутрішнього аудиту державного підприємства Міністерства оборони 
України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення”. 
 

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
Міністр оборони України      Д.А.САЛАМАТІН



ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
до наказу Міністра оборони України 

    від           № 
“Про звільнення керівника державного підприємства Міністерства оборони 

України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” 
  

1. Обґрунтування необхідності видання 
 

Наказ підготовлено на виконання рішення Міністра оборони України 
по доповіді тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту 
внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони 
України щодо стану справ на державному підприємстві Міністерства 
оборони України “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” 
(реєстраційний номер АД МОУ від 09.07.2012 № 6118/з). 
 

2. Цілі і завдання видання 
 

Видання наказу має на меті припинити неефективне та збиткове 
управління державним підприємством Міністерства оборони України 
“Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” та надання 
можливості Міністерству оборони України згідно з чинним законодавством 
укласти новий контракт з висококваліфікованим досвідченим керівником для 
забезпечення високоприбуткової діяльності підприємства та збереження 
закріпленого за підприємством державного майна. 
 

3. Загальна характеристика і основні положення  
 

Наказом передбачається звільнення Дрощенка Миколи Григоровича з 
посади директора державного підприємства Міністерства оборони України 
“Харківська контора матеріально-технічного забезпечення” на підставі 
пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. 

До укладання контракту з керівником державного підприємства 
Міністерства оборони України “Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення” передбачається тимчасово покласти обов’язки керівника цього 
підприємства на помічника директора з економічних питань державного 
підприємства Міністерства оборони України “Харківська контора 
матеріально-технічного забезпечення” Сімона Сергія Олексійовича, за 
згодою. 
 

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання 
 

У цій сфері правового регулювання діють: 
Господарський кодекс України; 
Кодекс законів про працю України; 
Закон України “Про управління об’єктами державної власності”; 
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постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203  
“Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником 
підприємства, що є у державній власності” (зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597  
“Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній 
власності” (зі змінами). 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування видання 
 

Впровадження наказу не потребує додаткових матеріальних та інших 
витрат з Державного бюджету України. 
 

6. Прогноз соціально-економічних наслідків видання 
 

Видання наказу припинить неефективне та збиткове управління 
державним підприємством Міністерства оборони України “Харківська 
контора матеріально-технічного забезпечення” та дасть можливість 
Міністерству оборони України згідно з чинним законодавством укласти 
новий контракт з висококваліфікованим досвідченим керівником для 
забезпечення високоприбуткової діяльності підприємства та збереження 
закріпленого за підприємством державного майна тощо. 
 
 
Директор Департаменту кадрової політики  
Міністерства оборони України 
полковник                                                                                        С.Л.БОРИСЮК 


