
 
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 
09 січня 2014 року                                                                                              м. Київ 
 
 
ПРИСУТНІ:  

від Міністерства оборони України: БАСКАКОВ Ю.Г. – директор 
Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України, РАЗУМЦЕВА Г.І. – головний спеціаліст відділу соціальної політики 
Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України; МЕЛЬНИК Т.В. – заступник директора – начальник фінансово-
аналітичного відділу Департаменту економічної діяльності Міністерства 
оборони України; КІХТЕНКО Л.Г. – заступник начальника відділу грошового 
забезпечення та заробітної плати Управління організаційного, оплати праці, 
соціальних питань та тарифікації Департаменту фінансів Міністерства оборони 
України; РУДЬ В.І. – начальник лікувально-профілактичного відділу Військово-
медичного департаменту Міністерства оборони України; СОЛОГУБ В.В. – ТВО 
начальника Відділу державного нагляду за охороною праці Міністерства 
оборони України, ЗОЗУЛЯ О.М. – головний спеціаліст Відділу державного 
нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;      
п-к ПРОГОНЮК С.Т. – перший заступник начальника Головного квартирно-
експлуатаційного управління Збройних Сил України; ЯЦИНО О.В. – заступник 
директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України;      
п-к ГОЛОТА В.М. – начальник відділу військово-соціальної роботи Головного 
управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України; 
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ В.О. – головний спеціаліст відділу правового забезпечення 
роботи з кадрами та реалізації їх соціальних прав Департаменту правового 
забезпечення Міністерства оборони України. 

від ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил 
України: МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – голова ЦК профспілки, 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П. – заступник Голови ЦК профспілки – головний 
спеціаліст з питань соціального-економічного захисту працівників,      
ВЕЛЬКІН Ю.М. – голова Об’єднаного комітету № 1 профспілки,      
БРИНЦЕВА Н.Д. – голова профспілки Національного університету оборони, 
БІЛОУС М.Ф. – голова Об’єднаного комітету профспілки Київського обласного 
військового комісаріату, СОКОЛОВСЬКИЙ А.Д. – член профспілки;      
ЛОГІН П.М. – голова профспілкового комітету Державного науково-дослідного 
інституту авіації; МУДРИК Н.І. – голова профспілкового комітету Української 
військово-медичної академії, БРАГІНСЬКИЙ Л.Я. – голова Об’єднаного 
комітету профспілки  Повітряних Сил. 
 
ЗАПРОШЕНІ:  

ХРАМЧЕНКО Л.Ф. – директор Департаменту капітального будівництва 
Міністерства оборони України. 
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ГОЛОВУЮТЬ:  
МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – співголова Галузевої двосторонньої соціально-

економічної ради – Голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників 
Збройних Сил України;  

БАСКАКОВ Ю.Г. – заступник співголови Галузевої двосторонньої 
соціально-економічної ради – директор Департаменту соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Виконання у 2013 році положень Галузевої угоди між Міністерством 
оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки 
працівників Збройних Сил України на 2011–2013 роки (доповідачі –       
Мельник Т.В., Рудь В.І., Храмченко Л.Ф., Кіхтенко Л.Г., Сологуб В.В.,       
п-к Прогонюк С.Т.). 

 
1 СЛУХАЛИ: 

1.1. СЛУХАЛИ: 
МЕЛЬНИК Т.В., РУДЯ В.І., ХРАМЧЕНКО Л.Ф. – щодо виробничо-

економічної діяльності державних підприємств Міністерства оборони України, 
та їх об’єднань. 

Відповідно до даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності до 
сфери управління Міністерства оборони України належать 126 державних 
підприємств, господарських структур та госпрозрахункових установ. 

Середньооблікова кількість працівників підприємств станом на 1 жовтня 
2013 року становить 6152 особи (на 718 осіб менше, ніж на 1 жовтня 2012 року). 
Відбулося збільшення середньої заробітної плати працівників підприємств 
Міноборони в середньому на 105,6 грн. і становить 2269,6 грн. на місяць проти 
2164,0 грн. минулого року. 

Департаментом економічної діяльності розглянуто та Міністром оборони 
України затверджено 58 фінансових планів на 2013 рік державних 
господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління Міноборони. 

Заборгованість з виплати заробітної плати обліковується на 24 
підприємствах на загальну суму 9 млн. 927 тис. грн. У порівнянні з початком 
року заборгованість зменшилась на 5 млн. 951 тис. грн. (на 1 січня 2013 року – 
15 млн. 878 тис. грн.). 

Повністю погасили заборгованість з виплати заробітної плати у 2013 році 
19 підприємств (концерн “Військторгсервіс”, концерн “Техвоєнсервіс”, 
Центральний військовий клінічний санаторій “Хмільник”, 70 Управління 
начальника робіт (банкрут), “Одеський автомобільний ремонтний завод” 
(банкрут), ДП “Білоцерківський військовий торг” (банкрут), “Кіровоградський 
обласний центр адаптації військовослужбовців”). 

З метою усунення проблеми заборгованості із виплати заробітної плати на 
підприємствах здійснюються кадрові рішення (звільнено із займаних посад 48 
керівників підприємств, які допустили виникнення заборгованості із виплати 
заробітної плати). 
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Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 15.11.2012 № 760 
“Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до 
сфери управління Міністерства оборони України”, у функціональному 
управлінні Департаменту капітального будівництва знаходяться 5 регіональних 
управлінь капітального будівництва, які виконуються функцію замовника на 
будівництві житла для військовослужбовців та членів їх сімей, об’єктів 
військового призначення для потреб Збройних Сил України. 

Станом на 01.01.2014 середньооблікова чисельність штатних працівників 
цих управлінь капітального будівництва становить 45 осіб. Середня заробітна 
плата працівників становить 2 183 грн. станом на 01.01.2014 заборгованість із 
заробітної плати працівникам мають 4 управління капітального будівництва 
(замовників будівництва) на загальну суму 622,5 тис. грн. 

Причинами такої заборгованості є недостатнє здійснення власної 
госпрозрахункової діяльності та неритмічне, обмежене бюджетне фінансування 
об’єктів будівництва у 2012 та 2013 роках. 

1.2. СЛУХАЛИ: 
КІХТЕНКО Л.Г. – щодо нормування і оплати праці працівників Збройних 

Сил України. 
У кошторисі Міноборони на 2013 рік на виплату заробітної плати 

працівникам передбачено 1766,4 млн. грн. 
Виділені кошти дозволили забезпечити протягом року виплату заробітної 

плати в повному обсязі (з урахуванням збільшеного розміру мінімальної 
заробітної плати з 1 січня – 1 147 грн. та з 1 грудня – 1 218 грн.). 

Заробітна плата працівників військових частин, установ та організацій 
Збройних Сил України у порівнянні з 2012 роком зросла на 1,5 відсотка (з 3 189 
до 3 237 грн.) проти запланованих 16 відсотків (пункт 2.1.7 Галузевої угоди). 
Заплановане зростання заробітної плати в Збройних Силах України не 
відбулося, оскільки Кабінетом Міністрів України (через непросту економічну 
ситуацію в Україні) не було прийнято низку нормативних документів щодо 
оплати праці працівників бюджетної сфери. 

Проблемним питанням є оплата праці державних службовців і службовців 
органів військового управління (апарат управління видів Збройних Сил, 
оперативних командувань, прирівняних до них органів військового управління 
та військових комісаріатів). посадові оклади державним службовцям і 
службовцям не переглядалися з 2008 року. 

В обласних, міських і районних військкоматах посадові оклади керівників 
структурних підрозділів (начальників відділень, груп, частин), спеціалістів, 
друкарок та прибиральниць установлено на рівні мінімальної заробітної плати – 
1 218 гривень. Це проблема загальнодержавного характеру. Диференціація 
заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, 
забезпечується за рахунок установлення доплат, надбавок та премій. 

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери забезпечена 
своєчасно та в повному обсязі. 

Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 
у Збройних Силах України немає. 
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1.3. СЛУХАЛИ: 
СОЛОГУБА В.В. – щодо охорони праці працівників Збройних Сил 

України. 
У зв’язку із затвердженням Президентом України Загальнодержавної 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у 
вересні 2013 року затверджено відповідну Галузеву програму у Збройних Силах 
України на 2014-2018 роки. 

Питання належного фінансування заходів з охорони праці знаходяться під 
постійним контролем керівництва Міноборони: всього у 2013 році на заходи з 
охорони праці витрачено близько 3,5 млн. грн. 

 Проводилася цілеспрямована робота на реалізацію вимог чинного 
законодавства щодо створення служб охорони праці. Випадків скорочення 
(ліквідації) служби охорони праці, за виключенням випадків розформування 
органів військового управління (військових частин) або припинення діяльності 
організацій чи підприємств, у 2013 році не зафіксовано.  

Здійснюється державний нагляд за охороною праці у військових частинах, 
закладах, установах, організаціях та на підприємствах. З метою забезпечення 
його належного рівня створені та функціонують самостійні органи державного 
нагляду за охороною праці Міноборони. Відповідно до затвердженої Міністром 
оборони України Програми реформування органів державного нагляду за 
охороною праці Міноборони на даний час сформовано територіальні відділи 
держнагляду за охороною праці у містах Рівне, Дніпропетровськ та 
Севастополь. 

У 2013 році на придбання засобів індивідуального захисту витрачено     
609 808 грн. (потреба становила 3 588 035 грн.).  

Сфера охорони праці неподільно пов’язана зі здійсненням заходів щодо 
безпечної експлуатації об’єктів державного технічного нагляду, яких 
знаходиться на реєстрації в органах державного нагляду за охороною праці 
Міноборони 4 598 одиниць. У піднаглядних військових частинах (на 
підприємствах) проведено атестацію 3 133 робочих місць за умовами праці, 
потребують атестації 4 558 робочих місць. 

1.4. СЛУХАЛИ: 
п-ка ПРОГОНЮКА С.Т. – щодо житлово-побутових гарантій працівникам 

Збройних Сил України. 
Відповідно до доручення Міністра оборони України від 19.06.2012       

№ 7631/з у гарнізонах Збройних Сил України поновлено ведення контрольних 
списків працівників Збройних Сил України, які перебувають на квартирному 
обліку при місцевих органах виконавчої влади. 

За оперативними даними станом на 01.01.2014 до зазначених списків 
занесено 263 особи. 

Протягом 2013 року на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла у 
гарнізонах Збройних Сил України пропозиції гарнізонів щодо розподілу житла 
працівникам Збройних Сил України не надавалися. 
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У службових квартирах Міноборони (808 квартир) проживають 527 сімей 
працівників Збройних Сил України та 281 сім’я колишніх працівників Збройних 
Сил України, які відповідно до статті 125 Житлового кодексу не можуть бути 
виселені із службового житла без надання іншого жилого приміщення. 

914 сімей працівників Збройних Сил України проживають у гуртожитках 
Міноборони. 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Інформацію про виконання у 2013 році положень Галузевої угоди між 

Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської 
профспілки працівників Збройних Сил України на 2011–2013 роки взяти до 
відома. 

1.2. Директору Департаменту соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України узагальнити інформацію про виконання у 2013 
році положень Галузевої угоди між Міністерством оборони України та 
Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил 
України на 2011–2013 роки та підготувати проект доповіді на розширеному 
засіданні колегії Міністерства оборони України із зазначеного питання. 

 
 
Співголова Галузевої двосторонньої 
соціально-економічної ради – Голова 
ЦК Всеукраїнської профспілки 
працівників Збройних Сил України 

 
 

Д.Т.МІРОШНИЧЕНКО 
 
“___”________ 2014 року 

 
Заступник співголови Галузевої 
двосторонньої соціально-економічної 
ради – директор Департаменту 
соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України 
 

Ю.Г.БАСКАКОВ
 

“___”________ 2014 року 

 

 


