
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 

 

30 червня 2015 року                                                                                         м. Київ 

 

 

ПРИСУТНІ: 

від Міністерства оборони України: РУСНАК І.С. – перший заступник 

Міністра оборони України; БУЦЕНКО В.П. – заступник директора-начальник 

організаційно-аналітичного відділу Департаменту соціальної та гуманітарної 

політики Міністерства оборони України; РУМ’ЯНЦЕВ О.М. – начальник 

організаційно-планового відділу Управління організації і супроводження 

ремонту озброєння та військової техніки; ПЕРЕПЕЛИЦЯ Л.М. – заступник 

начальника Управління військових представництв 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; КАЛАШНИК Б.О. – начальник адміністративного відділу 

Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України;     

ПОВАР В.І. – заступник директора Департаменту кадрової політики 

Міністерства оборони України; п-к ЛИТВИНЧУК В.І. – начальник Відділу 

державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;            

п-к юстиції БУЛАЄВА М.І. – старший офіцер юридичного супроводження 

матеріально-технічного постачання Юридичного департаменту Міністерства 

оборони України; п/п-к юстиції БОРОДІНОВ А.Д. – помічник начальника 

управління (з правової роботи) Департаменту аудиту та фінансового контролю 

Міістерства оборони України; РАЗУМЦЕВА Г.І. – головний спеціаліст відділу 

соціальної політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики 

Міністерства оборони України. 

 

від Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України: 

МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – голова ЦК профспілки; ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П. – 

заступник голови ЦК профспілки-головний спеціаліст з питань соціально-

економічного захисту  працівників; ВЕЛЬКІН Ю.М. – голова об’єднаного 

комітету працівників Центрального апарату Міністерства оборони України та 

Генерального штабу ЗС України; БІЛОУС М.Ф. – голова об’єднаного комітету 

працівників Обласного військового комісаріату; ЛОГІН П.М. – голова 

профкому Науково-дослідного інституту авіації; БРИНЦЕВА Н.Д. – голова 

профкому Національного університету оборони України;              

БРАГІНСЬКИЙ Л.Я. – голова Київської об’єднаної профспілкової організації 

працівників Повітряних Сил України; ЖУКОВЕЦЬКИЙ В.Г. – голова 

профкому ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»;                   

ГОНЧАРЕНКО О.В. – голова профкому ДП «Авіакон»; ЯКОВЕНКО В.П. – 

голова профкому ДП «Київський бронетанковий завод». 
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ЗАПРОШЕНІ:  
РАДОВ Д.Г. – керівник апарату ДК «Укроборонпром». 

 

ГОЛОВУЮТЬ: 

МІРОШНИЧЕНКО Д.Т. – співголова Галузевої двосторонньої соціально-

економічної ради – голова ЦК профспілки; 

РУСНАК І.С. – співголова Галузевої двосторонньої соціально-

економічної ради – перший заступник Міністра оборони України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Взаємодія Міністерства оборони України з підприємствами                         

ДК «Укроборонпром» щодо виконання державних замовлень на ремонт 

озброєння, військової техніки і майна у 2015 році  та виконання вимог 

Положення про представництва державних замовників з оборонного 

замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107. 

2. Внесення змін та доповнень до Орієнтовного переліку професій і посад 

працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил України з ненормованим 

робочим днем, робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за 

особливий характер праці (наказ Міністра оборони України від 19.05.1998      

№ 203). 

 

СЛУХАЛИ: 

Вступне слово МІРОШНИЧЕНКА Д.Т. – щодо соціального партнерства з       

ДК «Укроборонпром». 

Основною сферою реалізації соціального партнерства є сфера соціально – 

трудових відносин, а його ключовим елементом – соціальний діалог. 

Сьогодні Збройні Сили України забезпечуються озброєнням і технікою за 

рахунок виробничих потужностей ДК «Укроборонпром». 

Одна частина підприємств Міністерства оборони України перейшла у 

підпорядкування концерну (постанова КМУ від 29.12.2010 №1221, постанова 

КМУ від 06.04.2011 №374), але  профспілка як була, так і залишилася на 

профспілковому забезпеченні ЦК Всеукраїнської профспілки працівників 

Збройних Сил України,  що не суперечить чинному законодавству України. 

У той же час фінансування закупівлі нового та модернізованого 

озброєння та військової техніки у 2015 році збільшено майже втричі.  

Галузева профспілка не стоїть осторонь цих питань, а приймає 

безпосередню участь у змінах і є безпосереднім учасником цих процесів.  

Первинні профспілкові  організації трудових колективів стали головними 

майданчиками обговорення питання мобілізації працівників на виконання 

завдань сьогодення. Тому порядок денний нашого з вами засідання 

викликаний потребою чіткої взаємодії з усіма ланками процесу задля 

успішного, якісного та своєчасного виконання завдань поточного року.  
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Майже десять тисяч працівників підприємств концерну є членами 

профспілки Збройних Сил України і завдяки їхній ефективній, організованій 

праці можливі  виконання замовлень Міністерства оборони України. 

Під час відрядження на 45-й експериментальний механічний завод                   

(м. Вінниця) відбулася зустріч з керівництвом цього державного підприємства. 

Чисельність працівників заводу збільшилась майже вдвічі, заробітна плата 

виплачується вчасно, існує великий попит на кваліфікованих працівників. 

Державне замовлення виконано на 2,5 млн. грн. Але існує проблема з 

військовою прийомкою, тим самим затримуються обігові кошти підприємства. 

Схожі проблеми з військовою прийомкою присутні на Конотопському 

заводі “Авіакон”. 

У профспілок є вироблена технологія роботи, механізми її реалізації. Ми 

ефективно використовуємо такий інструмент, як переговорний процес – 

укладена Галузева угода, колективні договори, в яких влада і роботодавці 

беруть на себе відповідні зобов’язання. Якщо поставлена мета і сторони 

домовилися, вони використовують механізм реалізації своїх домовленостей. 

Це прописано в національному законодавстві, у тому числі Законі України 

«Про соціальний діалог в Україні». 

Ми прибічники вирішення всіх спірних питань шляхом діалогу та 

переговорів. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

РУМ’ЯНЦЕВ О.М. – щодо виконання державних замовлень на ремонт 

озброєння, військової техніки і майна у 2015 році. 

З метою своєчасного та якісного відновлення озброєння та військової 

техніки (ОВТ) в інтересах Збройних Сил України налагоджено взаємодію 

Міністерства оборони України з ДК «Укроборонпром». 

На цей час за централізованими видатками укладено 74 договори на 

загальну суму 1 млрд 908 млн грн. з 19 державними підприємствами (ДП)       

ДК «Укроборонпром».  

 

ВИСТУПИЛИ: 

ЯКОВЕНКО В.П. – щодо професійного підходу до якісного підбору 

кадрів на ДП “Київський бронетанковий завод”. 

На заводі за 2 роки змінилось 7 керівників підприємства і профіль цих 

керівників не відповідає вимогам оборонного виробництва (ремонту 

бронетехніки).  Немає професіоналів своєї справи. 

Обтяжливою для підприємства також є процедура закупівель запчастин та 

матеріалів, наприклад, за кожною дрібницею треба звертатися за дозволом в                              

ДК «Укроборонпром», а там процедура затягується у часі. Для підприємства 

ОПК під час війни на Сході України така ситуація є неприпустимою. 

ЖУКОВЕЦЬКИЙ В.Г. – щодо надуманої структури                                     

ДК «Укроборонпром». 
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Є проблема із закупівлею комплектуючих. Концерн інформує, 

що підприємства  переходять на графік роботи у три зміни, але наше 

підприємство працює тільки три дні на тиждень, присутня безгосподарність на 

всіх рівнях.  

Необхідно спростити процедуру придбання комплектуючих та запчастин, 

надати право підприємству самому вирішувати, що йому потрібно для 

продуктивного виробництва.  

Обтяжливим для підприємств є фінансування утримання концерну, тому 

пропоную повернути їх Міністерству оборони України. 

ГОНЧАРЕНКО О.В. – щодо кадрового питання та придбання 

комплектуючих і запчастин на ДП «Авіакон». 

У зв’язку з тим, що не працює Луганський АРЗ, наш завод створив 

учбовий центр по ремонту всіх типів вертольотів. Ми навчаємо самі і можемо 

навчати представників Міністерства оборони України.     

Наладили відносини з воєнною прийомкою, але економічна група 

прийомки дуже затягує роботу ДП «Авіакон», зокрема не беруть до уваги 

вимоги Галузевої угоди щодо профспілкової приналежності. 

Існує необхідність бронювання персоналу. Заброньовані на період 

мобілізації та на воєнний час за підприємствами не повинні бути 

мобілізованими. 

РАДОВ Д.Г. – щодо питання кадрових призначень на                               

ДК «Укроборонпром».  

Питання кадрових призначень керівництва концерну не є їх 

компетенцією.  Відповідно до чинного законодавства оголошується конкурс на 

заміщення вакантних посад, умови та вимоги щодо кандидатів на посади 

розміщено на сайті концерну. 

Відповідно до чинного законодавства профспілки державних підприємств  

ДК «Укроборонпром» самі визначаються щодо свого об’єднання. 

РУСНАК І.С. – щодо ризиків та зміни відношення керівників підприємств 

ДК «Укроборонпром» до оволодіння сучасними технологіями. 

Державою виділено 9,7 млрд грн. на модернізацію і ремонт озброєння та 

військової техніки, але існує ризик невикористання цих коштів і, як наслідок, 

отримання великих сум штрафних санкцій.  

Необхідно підвищити відповідальність керівників державних підприємств 

ДК «Укроборонпром» щодо налагодження вітчизняного виробництва та 

продуктивної роботи ОПК. 

 

2. СЛУХАЛИ:   

КІХТЕНКО Л.Г. – щодо внесення змін та доповнень до Орієнтовного 

переліку професій і посад працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил 

України з ненормованим робочим днем, робота на яких дає право на щорічну 

додаткову відпустку за особливий характер праці. 

На виконання пункту 6 Рекомендацій наказом Міністра оборони України 

від 19 травня 1998 року № 203 затверджено Орієнтовний перелік професій та 

посад працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил України з 
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ненормованим робочим днем, робота на яких дає право на щорічну 

додаткову відпустку за особливий характер праці. 

Згідно з пунктом 7 Рекомендацій список професій і посад, на яких може 

застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним 

договором.  

Керуючись орієнтовним переліком, у військовій частині, на 

підприємстві, в установі, організації як додаток до колективного договору 

затверджується Список професій, посад працівників з ненормованим робочим 

днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної 

тривалості, в який можуть бути внесені професії, посади, не передбачені 

орієнтовним переліком. Саме колективним договором регулюється питання 

щодо віднесення працівників до категорії, яка дає право на додаткову 

відпустку у зв’язку з ненормованим робочим днем.  

Ураховуючи, що список професій і посад, на яких може застосовуватися 

ненормований робочий день, визначається колективним договором, вносити 

зміни в діючий Орієнтовний перелік професій та посад працівників 

(невійськовослужбовців) Збройних Сил України з ненормованим робочим 

днем  немає потреби.  

ВИСТУПИЛИ: 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В.П. – щодо інформації голови територіального 

комітету Повітряних Сил ЗС України. 

 У січні-лютому 2015 року фахівцями Центрального територіального 

управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Департаменту 

внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України 

встановлено порушення у військовій частини А0549 (м. Вінниця) статті 8  

Закону України  “Про відпустки ” та вимог наказу Міністра оборони України 

від 19.05.1998 року №203 “. 

У акті зазначено, що «сестрі-господині медичного пункту військової 

частини  А0549  працівнику  ЗС України Романчук І.А. наказом командира 

військової частини та колективним договором  в/ч А 0549 була безпідставно 

встановлена, а у подальшому надавалась додаткова відпустка у 2012–2014 

роках за ненормований робочий день терміном 7 діб щорічно. 

Ураховуючи, що список професій і посад, на яких може застосовуватися 

ненормований робочий день, визначається колективним договором, зазначене 

є порушенням чинного законодавства». Тому виникають протиріччя щодо 

застосування наказу Міністра оборони України від 19.05.1998 № 203, 

профспілкова сторона пропонує надати роз’яснення з цього приводу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію стосовно взаємодії Міністерства оборони України з 

підприємствами ДК «Укроборонпром» щодо виконання державних замовлень 

на ремонт озброєння, військової техніки і майна у 2015 році взяти до відома. 

2. Рекомендувати адміністрації ДК «Укроборонпром» проводити 

засідання за підсумками роботи за відповідні періоди за участю представників 

профспілкових організацій підприємств. 
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3. ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України 

звернутись до адміністрації ДК «Укроборонпром» з питання прискорення 

процесу бронювання персоналу підприємств (військовозобов’язаних) 

(відповідальний – ЦК Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил 

України).  

4. Інформацію щодо внесення змін та доповнень до Орієнтовного 

переліку професій і посад працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил 

України з ненормованим робочим днем, робота на яких дає право на щорічну 

додаткову відпустку за особливий характер праці взяти до відома. 

5. З’ясувати та доповісти на наступному засіданні Галузевої 

двосторонньої соціально-економічної ради питання застосування наказу  

Міністра оборони України від 19.05.1998 № 203 у військових частинах, 

установах та організаціях Збройних Сил України (щодо повноти переліку 

професій і посад працівників та їх правомірність) (відповідальний – 

Департамент фінансів Міністерства оборони України). 

 

 

Співголова Галузевої двосторонньої 

соціально-економічної ради – 

Голова ЦК Всеукраїнської 

профспілки працівників Збройних 

Сил України 

 

Д.Т.МІРОШНИЧЕНКО 

 

«___» ___ 2015 року 

Співголова Галузевої двосторонньої 

соціально-економічної ради – перший 

заступник Міністра оборони України 

 

 

 

І.С.РУСНАК 

 

«___» ___ 2015 року 

 

 

 

 




