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ПРОТОКОЛ №1 

засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 
21 березня 2012 року                                                                                         м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  

від Міністерства оборони України: НІКІТЕНКО В.І. – заступник 
директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства 
оборони України, п-к ГОЛОТА В.М. – заступник начальника відділу військово-
соціальної роботи Головного управління виховної та соціально-психологічної 
роботи Збройних Сил України, ЗАГУМЕННИЙ В.В. – головний спеціаліст 
відділу правового забезпечення фінансової та господарської діяльності 
Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України, 
АРТЕМЕНКО Н.Ф. – завідувач загального сектору Департаменту кадрової 
політики Міністерства оборони України, БОЙКО Ю.В. – заступник директора 
Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства оборони 
України, РОЖКОВ Г.С. – заступник директора Військово-медичного 
департаменту Міністерства оборони України, КІХТЕНКО Л.Г. – завідувач 
сектору праці та заробітної плати Управління організаційного, оплати праці, 
соціальних питань та тарифікації Департаменту фінансів Міністерства оборони 
України, п-к ЛИТВИНЧУК В.І. – начальник Відділу державного нагляду за 
охороною праці Міністерства оборони України, п-к ПРОГОНЮК С.Т. – 
заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України, РАЗУМЦЕВА Г.І. – головний спеціаліст відділу 
соціальної політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики. 

від ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил 
України: МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – голова ЦК галузевої профспілки, 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П. – головний спеціаліст з питань соціального захисту 
працівників, НЕКОЗ В.Т. – головний спеціаліст з питань правозахисної роботи 
та охорони праці, ВЕЛЬКІН Ю.М. – голова Об’єднаного комітету № 1 
профспілки, ГАЛАЙ А.В. – голова Теркому працівників військових 
будівельних організацій профспілки, БРИНЦЕВА Н.Д. – голова профспілки 
Національного університету оборони, БІЛОУС М.Ф. – голова Об’єднаного 
комітету профспілки Київського обласного військового комісаріату,     
МУДРИК Н.І. – голова профспілкового комітету Української військово-
медичної академії; ЛОГІН П.М. – голова профспілкового комітету Державного 
науково-дослідного інституту авіації. 
ГОЛОВУЮТЬ:  

МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – співголова Галузевої двосторонньої соціально-
економічної ради;  

НІКІТЕНКО В.І. – заступник директора Департаменту соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України.   
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Хід виконання зобов’язань Міністерства оборони України щодо 
пункту 7.1.1 Галузевої угоди між Міністерством оборони України та 
Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних 
Сил України на 2011–2013 роки. 

2. Виконання додатку 2 до наказу Міністра оборони України  
від 06.02.2012 № 61 (рішення колегії Міністерства оборони України та 
президії ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України 
“Про стан виконання у 2011 році Галузевої угоди між Міністерством 
оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки 
працівників Збройних Сил України на 2011–2013 роки”).  

 
1 СЛУХАЛИ: 

доповідь п-ка ПРОГОНЮКА С.Т. – щодо подання до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України пропозиції про включення працівників Збройних Сил України до 
нової редакції Переліку категорій працівників, яким можуть бути надані 
службові жилі приміщення; 

доповідь КІХТЕНКО Л.Г. – щодо передбачення в бюджетних запитах 
Міністерства оборони України на кожний рік видатків на будівництво 
(придбання) житла для особового складу міністерства та Збройних Сил 
України. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

БОЙКО Ю.В. – щодо ініціювання Центральним комітетом 
Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України згідно своїх 
повноважень виділення земельних ділянок під забудову житла для особового 
складу Міністерства та Збройних Сил України через державні підприємства 
міністерства (наприклад, ДП МОУ “Бориспільське”, де є близько 60 га 
земель). Законодавство категорично не забороняє такий крок, оскільки це не 
землі оборони. Необхідне звернення МОУ в Кабінет Міністрів України і 
бажання та воля сторін Галузевої угоди. 

Також зазначив, що існують суттєві відмінності між категоріями 
працівників – працівники ДП МОУ і працівники структурних підрозділів 
МОУ, – які не можна включати в поняття “працівники Збройних Сил 
України”. Стосовно зазначеного необхідно внести зміни до Галузевої угоди 
між Міністерством оборони України та Центральним комітетом 
Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України на 2011-2013 
роки. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1.1. Головному квартирно-експлуатаційному управлінню Збройних 
Сил України: 

підготувати клопотання на керівництво Міністерства оборони України 
щодо відновлення контрольних списків працівників та службовців Збройних 
Сил України, які потребують поліпшення житлових умов на підставах 
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поданих документів, за місцем їх роботи, у житлових 
комісіях військових частин, установ, організацій та подання їх для 
узагальнення до квартирно-експлуатаційних організацій Збройних Сил 
України; 

опрацювати можливість альтернативних заходів по забезпеченню 
житлом працівників Збройних Сил України (перебудова приміщень під 
жилий фонд, виділення ділянок під індивідуальну забудову через місцеві  
органи влади, тощо) та доповісти пропозиції на наступному засіданні 
Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради. 

1.2. Департаменту економічної та господарської діяльності 
Міністерства оборони України спільно з Департаментом правового 
забезпечення та Департаментом соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України за участю галузевої профспілки провести 
консультацію щодо внесення змін до Галузевої угоди (в частині зазначення 
відмінностей між категоріями працівників: працівників ДП МОУ і 
працівників структурних підрозділів МОУ). 

 
2 СЛУХАЛИ: 

доповідь НІКІТЕНКА В.І. про виконання рішення колегії Міністерства 
оборони України (додаток 2 до наказу Міністра оборони України від 
06.02.2012 № 61 “Про стан виконання у 2011 році Галузевої угоди між 
Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської 
профспілки працівників Збройних Сил України на 2011–2013 роки”). 
 
УХВАЛИЛИ: 

2.1.Департаменту економічної та господарської діяльності 
Міністерства оборони України провести моніторинг колективних договорів, 
укладених на державних підприємствах Міністерства оборони України. 

2.2.ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України 
здійснити моніторинг колективних договорів, укладених між командуванням 
(адміністрацією) військових частин, закладів, установ, організацій та 
відповідними профспілковими органами на 2012 рік. 

 
 

Співголова Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради – 
голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників 
Збройних Сил України                                                    Д.Т.МІРОШНИЧЕНКО 
 
Заступник директора Департаменту  
соціальної та гуманітарної політики  
Міністерства оборони України                                                  В.І.НІКІТЕНКО 
 
Секретар Галузевої соціально-економічної ради – 
головний спеціаліст відділу соціальної політики 
Департаменту соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України                                                  Г.І.РАЗУМЦЕВА 


