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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 
18 червня 2012 року                                                                                             м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  

від Міністерства оборони України: ЩЕРБІНІН О.М. – ТВО заступника 
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, АРТЕМЕНКО Н.Ф. – завідувач загального 
сектору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, 
ФЕДОРОВА І.В. – головний спеціаліст фінансово-економічного відділу 
Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, 
НОВАКОВСЬКА Г.Л. – головний спеціаліст 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 НЕСТЕРОВ О.Ю. – начальник Управління з вирішення соціальних 
питань Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил 
України, РАЗУМЦЕВА Г.І. – головний спеціаліст відділу соціальної політики 
Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України – секретар Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради. 

від ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил 
України: 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, СИМОНЕНКО О.І. – голова Об’єднаного комітету № 2 
профспілки; 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:  

п-к АНДРІЮК О.В. – заступник начальника Організаційно-штатного 
управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ 
Збройних Сил України. 
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ГОЛОВУЮТЬ:  

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П. – заступник співголови Галузевої двосторонньої 
соціально-економічної ради;  

ЩЕРБІНІН О.М. – ТВО заступника директора Департаменту соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України.   
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація щодо оптимізації чисельності Збройних Сил України в 2012 
році (у тому числі оптимізація чисельності працівників Збройних Сил України) 
(доповідач – п-к Андріюк О.В.). 

2. Хід виконання зобов’язань Міністерства оборони України щодо розділу 
3 (у тому числі пункту 3.1.2) Галузевої угоди між Міністерством оборони 
України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників 
Збройних Сил України на 2011-2013 роки (доповідач – п-к Литвинчук В.І.). 

3. Виконання протокольних рішень Галузевої двосторонньої соціально-
економічної ради від 21.03.2012 (доповідачі – п-к Нестеров О.А., 
Добровольський В.П.). 

 
1 СЛУХАЛИ: 

п-ка АНДРІЮКА О.В. – щодо оптимізації в 2012 році чисельності 
працівників Збройних Сил України. 
ВИСТУПИЛИ: 

БІЛОУС М.Ф. – про оптимізацію чисельності працівників у військових 
комісаріатах; 

БРАГІНСЬКИЙ Л.Я. – про оптимізацію чисельності працівників у 
військовій частині А0704 (м. Васильків), не порушуючи терміни, визначені 
законодавством України; 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П. – про бачення керівництвом міністерства 
процесів: оптимізація чисельності працівників – скорочення працівників. 
УХВАЛИЛИ: 

Інформацію заступника начальника Організаційно-штатного управління 
Головного управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ Збройних 
Сил України з питання оптимізації чисельності Збройних Сил України в 2012 
році (у тому числі оптимізації чисельності працівників Збройних Сил України) 
взяти до відома. 

 
2 СЛУХАЛИ: 

п-ка ЛИТВИНЧУКА В.І. – щодо виконання зобов’язань Міністерства 
оборони України по Галузевої угоди між Міністерством оборони України та 
Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил 
України на 2011-2013 роки (розділ 3. Охорона праці) та презентації Методичного 
посібника з організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці, 
розробленого фахівцями Відділу державного нагляду за охороною праці 
Міністерства оборони України. 
ВИСТУПИЛИ: 

БРАГІНСЬКИЙ Л.Я. – про відповідальність командирів військових частин 
при порушення термінів атестації робочих місць. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника Відділу державного нагляду за охороною праці 
Міністерства оборони України взяти до відома. 

2. На засіданнях Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 
проводити заслуховування посадових осіб видів Збройних Сил України, інших 
органів військового управління, в обов’язки яких входить планування, 
організація та фінансування питань, які плануються до розгляду. 

 
3 СЛУХАЛИ: 

п-ка НЕСТЕРОВА О.Ю. – щодо подання клопотання на керівництво 
Міністерства оборони України про відновлення контрольних списків працівників 
та службовців Збройних Сил України, які потребують поліпшення житлових 
умов. 
УХВАЛИЛИ: 

На наступному засіданні Галузевої двосторонньої соціально-економічної 
ради заслухати інформацію щодо: 

3.1. Рішення керівництва Міністерства оборони України про відновлення 
контрольних списків працівників та службовців Збройних Сил України, які 
потребують поліпшення житлових умов та альтернативних заходах по 
забезпеченню житлом працівників Збройних Сил України (відповідальний – 
Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України). 

3.2. На 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”) здійснити моніторинг колективних договорів, укладених: 

у структурних підрозділах Міністерства оборони України та 
функціонально підпорядкованих ним установах (відповідальний – Департамент 
соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України); 

у структурних підрозділах Генерального штабу Збройних Сил України та 
функціонально підпорядкованих ним установах; військових частина видів  
Збройних Сил України (відповідальний – Головне управління виховної та 
соціально-психологічної роботи Збройних Сил України); 

на державних підприємствах Міністерства оборони України 
(відповідальний – Департамент економічної та господарської діяльності 
Міністерства оборони України). 

 
Тимчасово виконуючий обов’язки заступника директора  
Департаменту соціальної та гуманітарної політики  
Міністерства оборони України                                                                      О.М.ЩЕРБІНІН 

 
Заступник співголови Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради – 
головний спеціаліст з питань  
соціального захисту працівників                                                  В.П.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ         
 
Секретар Галузевої соціально-економічної ради – 
головний спеціаліст відділу соціальної політики 
Департаменту соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України                                                                   Г.І.РАЗУМЦЕВА 


