
 
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 
 

24 грудня 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;          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; п-к ЛИТВИНЧУК В.І. – 
начальник Відділу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони 
України;                     п-к ЛИПКО Ю.А. – начальник житлового відділу-заступник 
начальника Управління з вирішення соціальних питань Головного квартирно-
експлуатаційного управління Збройних Сил 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; ВЄЛЬКІН 
Ю.М. – голова Об’єднаного комітету № 1 профспілки; БІЛОУС М.Ф. – голова 
Об’єднаного комітету профспілки Київського обласного військового 
комісаріату; 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; БРИНЦЕВА Н.Д. – голова 
профспілки Університету оборони       ім. І.Черняховського. 

 
ЗАПРОШЕНІ:  
п-к КУЧИНСЬКИЙ О.Б. – заступник начальника управління планування 

розвитку Головного управління оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України. 

 
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. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про Державну цільову оборонну програму оптимізації та реорганізації 

Збройних Сил України на 2015-2017 року (щодо оптимізації чисельності 
працівників Збройних Сил України) (доповідач – п-к Кучинський О.Б.). 

2. Виконання у 2014 році положень Галузевої угоди між Міністерством 
оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки 
працівників Збройних Сил України (доповідачі – Кіхтенко Л.Г., п-к Литвинчук 
В.І., Рудь В.І.,    п-к Липко Ю.А.). 

 
ВСТУПНЕ СЛОВО  МІРОШНИЧЕНКА Д.Т.: 
Ми живемо й працюємо в непростий час: руйнуються старі стереотипи, 

відбувається перезавантаження влади, а на сході тривають воєнні  дії.   
Нині профспілкам особливо складно послідовно й цілеспрямовано 

здійснювати  соціальний захист трудящих, а тому ми повинні бути як ніколи 
консолідованими, здатними на ефективний соціальний діалог з владою та 
роботодавцями.   

Для створення в Україні соціально справедливої, демократичної, правової 
держави, безумовно, необхідно підвищувати ефективність соціального діалогу.  

Профспілки у визначенні соціального діалогу дотримуються формули, 
виробленої Міжнародною організацією праці. За цією формулою, є три учасники 
соціального діалогу: профспілки, роботодавці і Уряд.   

Наразі учасники соціального діалогу мають вже класичний майданчик 
для вирішення соціальних питань – Національна тристороння соціально – 
економічна рада, на галузевому рівні, у ЗСУ зокрема, – двостороння   соціально 
– економічна рада членами якої ми з вами є. 

Сьогодні  повноважний представник профспілок регулярно бере участь у 
засіданнях вищого органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України. 

Усі проекти законів, а також рішень та розпоряджень Уряду, МОУ 
обов’язково надсилаються  профспілкам на узгодження – відпрацьована ціла 
система такої роботи. 

Є ще один дієвий механізм впливу профспілок щодо питання соціально – 
економічного захисту прав працівників – страйк.    Але це крайній захід впливу. 
Ми – прибічники вирішення всіх спірних питань шляхом діалогу, переговорів. 

Щодо впливу профспілок на сучасні процеси, то всі ми маємо 
розвінчувати міфи, що реформи – це обов’язково додаткові обмеження прав 
людей і погіршення життя. Настав час досить жорстко і рішуче заявити, що 
реформи – це не руйнація, а розбудова.               

Позиція профспілок полягає у тому, що в епіцентрі всіх реформ має бути 
людина. Сьогодні  основними проблемами, що призводять до порушення прав 
людини у соціально – економічній сфері, є відсутність соціального діалогу під 
час розгляду гострих соціально – економічних проблем, недосконале 
законодавство, норми і реалізація якого не забезпечують верховенство права, 
слабка обізнаність та бездіяльність окремих структур (посадовців).     
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1. СЛУХАЛИ: 
п-ка Кучинського О.Б. – про Державну цільову оборонну програму 

оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на 2015-2017 року (щодо 
оптимізації чисельності працівників Збройних Сил України). 

Досвід застосування Збройних Сил в умовах ведення антитерористичної 
операції на сході України вніс суттєві корективи в плани реформування і 
розвитку Збройних Сил України. 

Нові погляди на перспективну структуру Збройних Сил, що вироблені на 
основі аналізу бойових дій, знайшли своє відображення у Замислі оптимізації та 
реорганізації Збройних Сил України, який був затверджений Президентом 
України 14 листопада 2014 року.  

Положення Замислу були покладені в основу проекту Державної цільової 
оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних Сил України, 
розрахованої на три роки. 

Особливістю зазначеної програми є те, що вона включає лише ті заходи, 
що стосуються структурних змін визначених бойових військових частин, які 
суттєво впливають на їх бойові спроможності. Більш конкретно на структурних 
змінах, які планується здійснити я зупинятися не буду, оскільки ця інформація 
не є відкритою, додам тільки, що бойовий потенціал Збройних Сил буде лише 
нарощуватись і практично жодна військова частина скорочена не буде.  

У кінцевому підсумку реалізація Програми дозволить нам створити 
угруповання військ, яке за своїм складом і можливостями забезпечить 
гарантований захист суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.  

При такому підході, як Ви розумієте, завдання і заходи Державної 
програми опосередковано впливатимуть на чисельність працівників Збройних 
Сил України. У цілому, на час особливого періоду, чисельність працівників 
зменшуватися не буде, а у зв’язку з формуванням нових військових частин 
навіть буде дещо збільшуватися. Особливо це стосується частин матеріально-
технічного забезпечення. 

Метою Програми відповідно до розробленого проекту є формування 
достатньо мобільних і автономних, укомплектованих мотивованим особовим 
складом та оснащених технічно готовим озброєнням і військовою технікою, 
належним чином навчених та всебічно забезпечених військ (сил) визначеного 
бойового складу, спроможних спільно з іншими військовими, правоохоронними 
та спеціальними формуваннями забезпечити оборону держави, захист її 
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. 

Проект Державної цільової оборонної програми оптимізації та 
реорганізації Збройних Сил України на 2015 – 2017 роки розробляється 
відповідно до вимог постановки Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 
року № 106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних 
цільових програм”. 

У проект Програми закладено досить потужний соціальний блок. Зокрема 
передбачається: 

запровадити нову систему нарахування грошового утримання 
військовослужбовців, при якій посадові оклади, оклади за військове звання та 
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вислугу років будуть розраховуватись у відповідності до мінімальної заробітної 
плати в державі; 

ввести в дію нові норми харчування та речового забезпечення 
військовослужбовців; 

першочергово забезпечити військовослужбовців військових частин 
бойового складу Збройних Сил України службовим житлом; 

відновити пільги і державні соціальні гарантії військовослужбовцям та 
членам їхніх сімей, які були скасовані раніше та багато іншого.  

Динаміка зміни чисельності посад працівників в цілому відповідає 
динаміці зміни чисельності Збройних Сил України (або є навіть меншою ніж 
обсяги скорочення Збройних Сил України в цілому). Станом на 1 жовтня 2014 
року чисельність працівників ЗСУ становила 50 702 тис. осіб (16 % від 
чисельності ЗСУ), чисельність ЗСУ – 307 954 тис. осіб. 

Робота над проектом Державної цільової оборонної програми оптимізації 
та реорганізації Збройних Сил України на 2015 – 2017 роки не завершена, триває 
уточнення фінансових показників, які приводяться у відповідність до проекту 
Державного бюджету України на 2015 рік, відповідно до цього корегуються 
завдання і заходи Програми. 

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

Сил України. 
Одним з найважливіших положень Галузевої угоди є забезпечення 

зростання середньої заробітної плати працівників Збройних Сил України. 
Міноборони на виконання зобов’язань, передбачених Галузевою угодою, 

у 2014 році забезпечило фінансування видатків (2,3 млрд. грн.) на заробітну 
плату працівників бюджетної сфери, її індексацію в межах чинної нормативно-
правової бази. 

У 2014 році підвищення середньої заробітної плати фактично відбулося 
лише у працівників першого – шостого тарифних розрядів (з 01.10.2014), 
зростання становить 0,1 %. 

Середній рівень заробітної плати працівників Збройних Сил, за 
підсумками року, в цілому вище, ніж у відповідних галузях народного 
господарства. Так, за сферами діяльності: 

військова ланка – 2927 грн., у народному господарстві – 2712 грн.; 
охорона здоров’я – 3755 грн., у народному господарстві – 2395 грн.; 
освіта – 4286 грн., у народному господарстві – 2702 грн. 
Оплата праці державних службовців і службовців в органах військового 

управління залишилася на рівні 2013 року. 
Умови оплати праці державних службовців не змінювалися з лютого 2008 

року, тому в оперативних командуваннях та військових комісаріатах посадові 
оклади керівників структурних підрозділів та спеціалістів встановлено на рівні 
посадових окладів некваліфікованих робітників (двірник, прибиральниця). 

Зростання рівня оплати праці цієї категорії працівників очікувалося з 
01.01.2015 після набуття чинності нової редакції Закону України “Про державну 
службу”. Наразі Урядом України запропоновано скасувати цей закон.  



 5
Заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачується вчасно та у 

повному обсязі двічі на місяць. 
Заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери у 

Збройних Силах України немає.  
ВИСТУПИЛИ: 
МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – при опрацюванні нового проекту Галузевої 

угоди необхідно врахувати реальне зростання середньомісячної заробітної плати 
працівників і внести зміни до пункту 2.1.7.2. Галузевої угоди. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
п-ка ЛИТВИНЧУКА В.І. – щодо охорони праці працівників Збройних 

Сил України. 
У Збройних Силах України постійно проводиться цілеспрямована робота 

щодо реалізації державної політики в галузі охорони праці. Зазначена робота 
здійснюється на виконання вимог Закону України “Про охорону праці” та 
спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, 
запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням працівників 
Збройних Сил України. 

В Міноборони розроблена відомча нормативно-правова база, яка постійно 
оновлюється. У військах (силах) побудована відповідна організаційно-штатна 
структура, створена та постійно діє система управління охороною праці, 
здійснюється комплекс профілактичних заходів щодо попередження випадків 
виробничого травматизму. 

Кількість працівників ЗСУ, які отримують травми під час виконання 
робіт, щорічно зменшується. У порівнянні з відповідним періодом 2013 року 
рівень виробничого травматизму у 2014 році зменшився на 15 %. 

Незважаючи на існуючі проблеми, кількість атестованих за умовами 
праці робочих місць щорічно збільшується. Наприклад, у 2014 році атестовано за 
умовами праці 2511 робочих місць, що на 3,2 % більше, ніж у 2013 році. 

З метою зниження травматизму Міноборони організована систематична 
робота, сплановано та виконано 18 загальних заходів, у тому числі: 

проведено низку навчально-методичних зборів в Навчально-методичному 
центрі з охорони праці Житомирського військового інституту Національного 
авіаційного університету; 

проведено Тиждень охорони праці у масштабі Збройних Сил України. 
ВИСТУПИЛИ: 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П.  – щодо можливості залучення представників 

галузевої профспілки до навчань з охорони праці. 
 
2.3. СЛУХАЛИ: 
РУДЯ В.І. – щодо охорони здоров’я працівників Збройних Сил України. 
У Збройних Силах України протягом багатьох років сформована і 

організована лікувально-реабілітаційна і оздоровча система для особового 
складу Збройних Сил України. 

Для надання медичної допомоги працівникам Збройних Сил України 
медична служба у своєму складі має: Головний військово-медичний клінічний 
центр “ГВКГ” (м. Київ), Військово-медичний клінічний центр професійної 
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патології особового складу Збройних Сил України (м. Ірпінь), 4 Військово-
медичних клінічних центрів регіонів (м. Одеса, Львів, Харків, Вінниця), 15 
військових госпіталів, загальна ліжкова місткість яких складає 5180 ліжок. Крім 
того, діє 2 поліклініки – стоматологічна (м. Київ) та з денним стаціонаром     
(м. Івано-Франківськ). 

У 2014 році в лікувальних закладах Міноборони стаціонарно проліковано 
1425 працівників Збройних Сил України, кількість звернень за амбулаторно-
поліклінічною допомогою склала 61145 випадків, під час лікування померло 4 
працівника. 

У 2014 році з метою атестації за умовами праці закладами державної 
санітарно-епідеміологічної служби Міноборони на безоплатній основі було 
проведено обстеження 517 робочих місць на 34 підприємствах Міноборони, 
проведено 13 211 інструментальних та лабораторних досліджень факторів 
виробничого середовища. 

На виконання Галузевої угоди для працівників ЗСУ щорічно виділяється 
до   5 % загальної кількості санаторно-курортних путівок в санаторно-курортні 
заклади медичної служби ЗСУ з пільговою оплатою вартості путівок (30 %). 

Їх кількість визначається Планом розподілу путівок у Центри медичної 
реабілітації та санаторного лікування (санаторії) Міноборони, який 
затверджується Міністром оборони України після узгодження з ЦК 
Всеукраїнської профспілки працівників ЗСУ. 

Треба  законодавчо врегулювати виплату компенсацій працівникам ЗС 
України, які задіяні у  проведені АТО, загиблі або  отримали поранення ( травми, 
захворювання, пов’язані  з виконанням завдань АТО).   

На 2014 рік було заплановано виділення 373 путівки для працівників ЗСУ 
в санаторно-курортні заклади Міноборони. 

Станом на 01.12.2014 у вищезазначених санаторно-курортних закладах 
пройшли лікування 173 працівника ЗСУ (у 2013 році – 467 працівників). 

ВИСТУПИЛИ: 
ВЕЛЬКІН Ю.М. – щодо можливості проведення безкоштовних медичних 

оглядів державних службовців Міноборони та ГШ ЗСУ силами відомчих 
закладів охорони здоров’я.  

БРИНЦЕВА Н.Д. – щодо необхідності внесення до штату лікарів 
поліклініки університету посади ЛОР-лікаря для проведення профілактичних 
оглядів викладацького складу університету. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
п-ка ЛИПКА Ю.А. – щодо житлово-побутових гарантій працівникам 

Збройних Сил України. 
Відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення жилою 

площею в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони 
України від 03.12.1995 № 20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 
20.02.1995     № 43/579, яке діяло до листопада 2006 року, працівники ЗСУ, які 
перебували на квартирному обліку в органах місцевої влади, обліковувалися у 
контрольних списах, що велися у військових частинах, установах та 
організаціях, де вони працюють.  
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З прийняттям Інструкції про організацію забезпечення і надання 

військовослужбовцям ЗСУ та членам їх сімей житлових приміщень, 
затвердженої наказом Міністра оборони України від 06.10.2006 № 577, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.10.2006 за № 1171/13045, контрольні 
списки працівників ЗСУ перестали вестися. 

На протязі останніх років у відповідних Законах України про Державний 
бюджет України Міністерству оборони України передбачалися видатки лише на 
будівництво (придбання) житла виключно для військовослужбовців ЗСУ. 
Водночас коштів на будівництво (придбання) як постійного, так і службового 
житла для працівників ЗСУ у Законах України про Державний бюджет на 
відповідний рік Міноборони не виділялося. 

Разом з тим, працівникам ЗСУ передбачено надання житлової площі у 
гуртожитках ЗСУ, незалежно від терміну їх роботи у військових частинах, 
закладах та установах. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію щодо проекту Державної цільової оборонної програми 

оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на 2015 – 2017 роки взяти до 
відома. 

2. При опрацюванні нового проекту Галузевої угоди врахувати реальне 
зростання середньомісячної заробітної плати працівників Збройних Сил України 
шляхом внесення змін до пункту 2.1.7.2. Галузевої угоди (відповідальні – 
ДСтаГП МОУ, ДФ МОУ). 

3. Розглянути можливість залучення представників галузевої профспілки 
до навчань з охорони праці, зокрема навчання групи представників профспілки у 
Навчально-методичному центрі з охорони праці Житомирського військового 
інституту Національного авіаційного університету (відповідальний – ВДНОП 
МОУ). 

4. Розглянути можливість проведення безкоштовних медичних оглядів 
(диспансеризації) державних службовців силами поліклініки ЦАМО та ГШ ЗСУ 
та внесення до штату лікарів поліклініки Університету оборони      
ім. І.Черняховського посади ЛОР-лікаря для проведення профілактичних оглядів 
викладацького складу університету (відповідальний – ВМД МОУ). 

5. Звернутись до Міністра оборони України  про врегулювання на 
законодавчому рівні  виплати компенсацій працівникам ЗС України, які задіяні у  
проведені АТО, загиблі або  отримали поранення ( травми, захворювання, 
пов’язані  з виконанням завдань АТО)  (відповідальний – ЦК профспілки)  

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