
ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 

18 червня 2013 року                                                                                                 м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  

від Міністерства оборони України: ОЛІЙНИК О.М. – перший заступник 
Міністра оборони України; СЕЛІВАНОВ О.С. – тимчасово виконуючий обов’язки 
директора 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 Департаменту – начальник фінансово-
аналітичного відділу Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони 
України; КІХТЕНКО Л.Г. – заступник начальника відділу грошового забезпечення та 
заробітної плати Управління організаційного, соціального забезпечення та тарифікації 
Департаменту фінансів Міністерства оборони України; п/п-к ЄФИМОВ Є.М. – 
заступник начальника 27-го управління, начальник відділу планування Департаменту 
фінансів Міністерства оборони України; п-к медичної служби ДАНИЛЬЧУК І.А. – 
директор Військово-медичного департаменту 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; АРТЕМЕНКО Н.Ф. – заступник директора Департаменту – 
начальник відділу управління кар’єрою та комплектування державними службовцями 
центрального апарату Міністерства оборони України 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; БОНДАР В.П. – провідний спеціаліст відділу правового забезпечення 
фінансової та господарської діяльності Департаменту правового забезпечення 
Міністерства оборони України. 

від ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України: 
МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – голова ЦК профспілки, 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; КАСЬЯН І.М. – головний спеціаліст з питань 
адміністративно-господарської роботи ЦК профспілки. 
 
ЗАПРОШЕНІ:  

ВИСОЦЬКА Н.О. – начальник відділу планування та організації будівництва 
Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України. 

ГОЛОВУЮТЬ:  
МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – Голова ЦК профспілки, співголова Галузевої 

двосторонньої соціально-економічної ради;  
ОЛІЙНИК О.М. – перший заступник Міністра оборони України, співголова 

Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 
державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони 
України, та Центрального військового клінічного санаторію “Хмільник”  (доповідачі – 
Мельник Т.В., Висоцька Н.О., п-к медичної служби Данильчук І.А.). 

2. 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 (виділення коштів на 
культурно-масову, оздоровчу і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених 
колективним договором, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці)   
(доповідач – п/п-к ЄФИМОВ Є.М.). 

3. Про вжиті ЦК профспілки заходи щодо погашення заборгованості на ДП 
МОУ “Білоцерківський військовий торг” за надані послуги з харчування особового 
складу Збройних Сил України за період 2008-2010 років. 

4. Про відшкодування підприємствам витрат на охорону, зберігання та 
обслуговування майна міністерства, що перебуває на зберіганні в підприємств. 

5. Про відновлення у житлових комісіях військових частин, установ, організацій 
контрольних списків працівників та службовців Збройних Сил України. 

1 СЛУХАЛИ: 
МЕЛЬНИК Т.В. – про стан погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління 
Міністерства оборони України. 

У Міністерстві оборони України обліковується заборгованість з виплати 
заробітної плати на 32 державних підприємствах та в одній бюджетній установі, що 
становить 18 млн. 387 тис.  грн., у тому числі на:   

20 економічно активних підприємствах – 7 млн. 279 тис. грн.;  
4 економічно неактивних підприємствах – 256 тис. грн.,  
8 підприємствах-банкрутах – 9 млн. 755 тис. грн.;  
одній бюджетній установі – 1 млн. 97 тис. грн.  
У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на загальну суму 

801 тис. грн. 
Заборгованість погасили у повному обсязі 3 підприємства на суму 226 тис. грн., 

а саме: “55 управління начальника робіт” – на 7,8 тис. грн., “Київське управління 
начальника робіт” – на 68,2 тис. грн., “Південьвійськбуд” – на 150 тис. грн. 

Зменшили суму боргу по заробітній платі 8 підприємств на суму 708 тис. грн., а 
саме: концерн “Військторгсервіс” – 226 тис. грн., “Київський механічний завод” –      
64 тис. грн., “Івано-Франківський лісопромисловий комбінат” – 168 тис. грн., 
“Львівський військовий лісокомбінат” – 65 тис. грн., “Укрспецналадка” – 20 тис. грн., 
“Кримське управління капітального будівництва” – 2 тис. грн., “Науково-дослідний 
інститут радіосистем” – 93 тис. грн. та “Центральний військовий клінічний санаторій 
“Хмільник” – 70 тис. грн. 

Зростання заборгованості відбулося на 5 підприємствах на суму 135 тис. грн.: 
“Львівське управління начальника робіт” – 27 тис. грн., “Дружбівський кар’єр 
нерудних копалин “Кварц” – 20 тис. грн., “643 управління начальника робіт” – 24 тис. 
грн., “Центральне територіальне управління капітального будівництва” – 6 тис. грн., 
“Черкаське будівельно-монтажне управління” – 58 тис. грн. 

Департаментом економічної діяльності Міністерства оборони України 
вживаються заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам 
підприємств відповідно до графіків погашення заборгованості та у терміни, визначені 
Кабінетом Міністрів України. 
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УХВАЛИЛИ:  

Інформацію про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати 
працівникам державних підприємств, що належать до сфери управління 
Міністерства оборони України, взяти до відома. 

2 СЛУХАЛИ: 
п/п-ка ЄФИМОВА Є.М. – про виділення коштів на культурно-масову, 

оздоровчу і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним договором, 
але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці. 

Планування всіх витрат в Міністерстві оборони України здійснюється 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України “Про 
організацію оборонного планування”. 

З метою організації виконання вимог цих законодавчих актів виданий наказ 
Міністра оборони України від 13.03.2012 № 140 “Про затвердження розподілів 
відповідальних за формування і виконання бюджетних програм (підпрограм) 
Міністерства оборони України та їх повноважень” та щорічно видаються накази 
Міністра оборони України “Про організацію оборонного планування в Міністерстві 
оборони України і Збройних Силах України на відповідний рік” (на сьогодні діє 
наказ МОУ від 19.12.2012 № 870). 

Виходячи з програмно-цільового методу у бюджетному процесі та в 
залежності від виду роботи (постанова Президії ФПУ від 19.07.2007 № П-13-10), 
відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, 
фізкультурну і оздоровчу роботу може здійснюватися за такими бюджетними 
програмами (підпрограмами) Міністерства оборони України: 

1) КПКВ 2101010 “Керівництво та військове управління Збройними Силами 
України” – відповідальний: Департамент фінансів Міністерства оборони; 

2) КПКВ 2101020 “Забезпечення діяльності Збройних Сил України та 
підготовка військ”: 

КПКВ 2101020/1 “щодо спортивних заходів” – відповідальний: Управління 
спорту Міністерства оборони України; 

КПКВ 2101020/12 “Виховна робота” – відповідальний: Головне управління по 
роботі з особовим складом Збройних Сил України; 

КПКВ 2101020/20 “Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у 
Збройних Силах України” – відповідальний: Департамент соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони; 

3) КПКВ 2101080 “Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення 
особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх 
сімей, ветеранів війни” – відповідальний: Військово-медичний департамент 
Міністерства оборони”; 

4) КПКВ 2101100 “Підготовка військових фахівців у вищих навчальних 
закладах І-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації, перепідготовка 
військових фахівців та державних службовців, початкова військова підготовка 
молоді” – відповідальний: Департамент військової освіти та науки Міністерства 
оборони. 

Оскільки Державним бюджетом України видатки Міністерству оборони 
щорічно затверджуються на рівні 70 % від потреби, зведеним кошторисом 
Міністерства оборони на відповідні роки зазначені видатки не планувалися.  

 
 



 4
УХВАЛИЛИ: 
1. У термін до 12.07.2013 узагальнити відповідні кошториси первинних 

профспілкових організацій на плановий рік та надати до Департаменту фінансів 
Міністерства оборони та відповідальних за формування і виконання бюджетних 
програм (підпрограм) Міністерства оборони України в частині, що стосується, 
потребу в коштах за напрямами видатків на культурно-масову, оздоровчу і 
фізкультурну роботу на 2014 рік (відповідальний – ЦК профспілки). 

2. Відповідальним за формування і виконання бюджетних програм 
(підпрограм) Міністерства оборони спільно з Департаментом фінансів  
Міністерства оборони спланувати відповідні видатки під час формування 
бюджетного запиту Міністерства оборони України на 2014 рік (відповідальні – 
Управління спорту Міністерства оборони України, Головне управління по роботі з 
особовим складом Збройних Сил України, Департамент соціальної та гуманітарної 
політики Міністерства оборони України, Військово-медичний департамент 
Міністерства оборони України, Департамент військової освіти та науки 
Міністерства оборони України, Департамент фінансів Міністерства оборони 
України). 

3. При опрацюванні проекту наказу Міністра оборони України “Про 
організацію оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних 
Силах України в 2014 році” в Розподілі відповідальних виконавців (співвиконавців) 
передбачити окреме завдання “Відрахування коштів первинним профспілковим 
організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу” 
(відповідальний – Генеральний штаб Збройних Сил України). 

3 СЛУХАЛИ: 
МІРОШНИЧЕНКА Д.Т. – про вжиті ЦК профспілки заходи щодо погашення 

заборгованості на ДП МОУ “Білоцерківський військовий торг” за надані послуги з 
харчування особового складу Збройних Сил України за період 2008-2010 років. 

ЦК профспілки направлено 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 тис. грн., яку 
Міністерство оборони України заборгувало цьому підприємству за надані послуги з 
харчування особового складу Збройних Сил України за період 2008-2010 років. 

На жаль, з початку 2013 року ця заборгованість збільшилася до 36 млн. грн.      
(з них на заробітну плату працівникам – більше 2 млн. грн.). 

25.10.2012 Вищим господарським судом України розпочато процедуру 
банкрутства підприємства. 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про вжиті ЦК профспілки заходи щодо погашення заборгованості 

на ДП МОУ “Білоцерківський військовий торг” за надані послуги з харчування 
особового складу Збройних Сил України за період 2008-2010 років взяти до відома. 

4 СЛУХАЛИ: 
МЕЛЬНИК Т.В. – про відшкодування підприємствам, що належать до сфери 

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

Відповідно до Порядку відшкодування підприємствами, установами та 
організаціями витрат, пов’язаних з відповідальним зберіганням матеріальних 
цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.04.2002 № 532 (зі змінами), відшкодування витрат, пов’язаних із 
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зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється виключно 
на підставі договору, укладеного між Держрезервом та відповідальним зберігачем. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011  № 374 більшість 
підприємств, де зберігалося та обслуговувалося майно Міністерства оборони 
України, передано до Державного концерну “Укроборонпром”. Державними 
підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, 
вищезазначені договори укладені. 

Планування роботи щодо супроводження питання відшкодування Державним 
агентством резерву України витрат підприємств на зберігання та обслуговування 
мобілізаційного резерву відноситься до компетенції Мобілізаційного відділу 
Міністерства оборони України. 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про відшкодування підприємствам, що належать до сфери 

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

5 СЛУХАЛИ: 
п-ка НЕСТЕРОВА О.Ю. – про відновлення у житлових комісіях військових 

частин, установ, організацій контрольних списків працівників та службовців 
Збройних Сил України. 

Відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення жилою площею в 
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 
03.02.1995 № 20, яке діяло до листопада 2006 року, працівники Збройних Сил 
України, які перебували на квартирному обліку в органах місцевої влади, 
обліковувалися у контрольних списках, які велися у військових частинах, установах 
та організаціях, де вони працювали. 

З прийняттям Інструкції про організацію забезпечення і надання 
військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових 
приміщень, затвердженої наказом Міністра оборони України від 06.10.2006 № 577, 
контрольні списки працівників Збройних Сил України перестали вестися. 

На цей час рішенням Міністра оборони України, за визначеною формою, 
поновлено ведення цих контрольних списків у житлових комісіях військових 
частин та установ Збройних Сил України. 

Включення працівників до контрольних списків здійснюється на підставі 
його особистої заяви за місцем роботи.  

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про відновлення у житлових комісіях військових частин, 

установ, організацій контрольних списків працівників та службовців Збройних Сил 
України взяти до відома. 
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