
 
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 
07 лютого 2013 року                                                                                          м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  

від Міністерства оборони України: БУЦЕНКО В.П. – начальник відділу 
соціальної політики 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. – начальник фінансово-
аналітичного відділу – заступник директора 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; БАГДЮН Ч.Ч. – головний спеціаліст 
фінансово-економічного відділу, ШИМАНСЬКИЙ Л.Л. – головний спеціаліст 
лікувально-профілактичного відділу Військово-медичного департаменту 
Міністерства оборони України; ЗОЗУЛЯ О.М., МІНЄЄВА В.С.– головні 
спеціалісти Відділу державного нагляду за охороною праці Міністерства 
оборони України; п-к МОРОЗ Ю.І. – начальник житлового відділу Управління з 
вирішення соціальних питань Головного квартирно-експлуатаційного 
управління Збройних Сил України; АРТЕМЕНКО Н.Ф. – завідувач загального 
сектору 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:  

ФЕСЮК М.М. – провідний спеціаліст відділу технічного забезпечення 
будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони 
України; 

СТОЛЯР А.О. – ТВО директора державного підприємства Міністерства 
оборони України “Білоцерківський військовий торг”. 
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ГОЛОВУЮТЬ:  

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

БУЦЕНКО В.П. – начальник відділу соціальної політики Департаменту 
соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Виконання у 2012 році положень Галузевої угоди між Міністерством 
оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки 
працівників Збройних Сил України на 2011–2013 роки (доповідач –       
Буценко В.П.). 

2. Стан виконання протокольних рішень Галузевої двосторонньої 
соціально-економічної ради від 25.10.2012 (доповідачі – Мельник Т.В.,      
Фесюк М.М., Багдюн Ч.Ч., Добровольський В.П., Столяр А.О., п-к Мороз Ю.І.). 

 
1 СЛУХАЛИ: 

БУЦЕНКА В.П. – щодо виконання у 2012 році положень Галузевої угоди 
між Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської 
профспілки працівників Збройних Сил України на 2011–2013 роки.  

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Інформацію про виконання у 2012 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. Обговорену інформацію надати першому заступнику Міністра 
оборони України для підготовки доповіді на розширеному засіданні колегії 
Міністерства оборони України. 

2 СЛУХАЛИ: 
2.1. СЛУХАЛИ: 
МЕЛЬНИК Т.В., ФЕСЮК М.М., БАГДЮН Ч.Ч. – щодо ліквідації 

заборгованості з виплати заробітної плати працівникам державних підприємств, 
що належать до сфери управління Міністерства оборони України. 

2.1. УХВАЛИЛИ: 
Проаналізувати причини несвоєчасної виплати заробітної плати 

працівникам на державних підприємствах, що належать до сфери управління 
Міністерства оборони України, затвердити графіки погашення 
заборгованості із заробітної плати та вжити необхідних заходів до керівників 
підприємств, які неспроможні забезпечити своєчасну виплату заробітної 
плати на підприємствах (відповідальні – Департамент економічної діяльності 
Міністерства оборони України, Департамент капітального будівництва 
Міністерства оборони України, Військово-медичний департамент 
Міністерства оборони України). 

2.2. СЛУХАЛИ: 
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО В.П. – щодо відрахування коштів первинним 

профспілковим організаціям на культурно-масову, оздоровчу і фізкультурну 
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роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не менше ніж 0,3 
відсотка фонду оплати праці. 

2.2. УХВАЛИЛИ: 
На виконання статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності” спільно з представниками первинних профспілкових 
організацій організувати роботу у підлеглих структурах щодо виконання пункту 
5.3 наказу Міністра оборони України “Про затвердження Положення про 
фінансове господарство військової частини Збройних Сил України” від 
12.11.2010 № 590 в частині складання кошторисів на рік (кошти на культурно-
масову, оздоровчу і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним 
договором, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці) (відповідальний– 
Департамент фінансів Міністерства оборони України).  

2.3. СЛУХАЛИ: 
СТОЛЯРА А.О. – щодо перерахування щомісячних членських внесків на 

рахунок профспілкової організації ДП МОУ “Білоцерківський військовий торг”. 
У 2010 році Міністерством оборони України ДП МОУ 

“Білоцерківський військовий торг” перераховано 100 млн. грн. Станом на 
01.01.2011, не зрозуміло з яких підстав, за керівництва Рябець Л.В., виникла 
заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам підприємства у 
розмірі 3,7 млн. грн. 

Наказом Міністра оборони України від 23.07.2012 № 481 “Про 
дострокове розірвання контракту з керівником державного підприємства 
Міністерства оборони України “Білоцерківський військовий торг” Рябич 
Людмилу Василівну було звільнено з роботи за невиконання умов контракту.  

Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
Міністерства оборони України проведено внутрішній аудит підприємства. 

Оскільки 25.10.2012 Вищим господарським судом України розпочато 
процедуру банкрутства, профспілкова організація на підприємстві відсутня. 

2.3.УХВАЛИЛИ: 
Направити лист на Міністра оборони України щодо найскорішого 

виконання рішення Вищого господарського суду України від 30.01.2013 №47/81 
стосовно повернення заборгованості на загальну суму 16,249 млн. грн., яку 
Міністерство оборони України заборгувало ДП МОУ “Білоцерківський 
військовий торг” за надані послуги з харчування особового складу Збройних 
Сил України за період 2008-2010 років (відповідальний – ЦК Всеукраїнської 
профспілки працівників Збройних Сил України). 

2.4. СЛУХАЛИ: 
МЕЛЬНИК Т.В. – щодо відшкодування підприємствам, що належать до 

сфери управління Міністерства оборони України, витрат на охорону, зберігання 
та обслуговування майна міністерства, що перебуває на зберіганні в 
підприємств. 

2.4. УХВАЛИЛИ: 
2.4.1.Опрацювати механізм відшкодування підприємствам витрат на 

охорону, зберігання та обслуговування майна міністерства, що перебуває на 
зберіганні в підприємств. 

2.4.2.Порушити клопотання перед Державним агентством резерву 
України щодо укладення угод про відшкодування підприємствам витрат на 
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зберігання та обслуговування мобілізаційного резерву (відповідальний – 
Департамент економічної діяльності Міністерства оборони України). 

2.5. СЛУХАЛИ: 
п-ка МОРОЗА Ю.І. – щодо стану забезпечення житлом працівників 

Збройних Сил України. 
ВИСТУПИЛИ: 
Мірошниченко Д.Т. – щодо альтернативних шляхів забезпечення 

працівників Збройних Сил України житлом, зокрема внесення цієї категорії 
працівників до проекту Державної програми оренди житла з правом викупу. 

2.5. УХВАЛИЛИ: 
Посилити контроль за відновленням у житлових комісіях військових 

частин, установ, організацій контрольних списків працівників та службовців 
Збройних Сил України на підставі поданих ними документів за місцем  
роботи (відповідальний – Головне квартирно-експлуатаційне управління 
Збройних Сил України). 

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

Д.Т.МІРОШНИЧЕНКО 
 
“___”________ 2013 року 

 
Співголова Галузевої двосторонньої 
соціально-економічної ради – перший 
заступник Міністра оборони України 
 

О.М.ОЛІЙНИК
 

“___”________ 2013 року 

 

 


