Інформація за 1 квартал 2013 року щодо участі ФДМУ у соціальному діалозі
№
з/п

Напрямки підготовки інформації відповідно до
укладених Фондом галузевих угод

1.

включати у визначеному законодавством та
колективним
договором
порядку
представників профспілок до складу комісій з
питань:

приватизації,
реструктуризації
та
передприватизаційної підготовки підприємств

Пункт плану заходів
відповідно до
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
30.03.2011 №261-р “Про
затвердження плану
заходів щодо реалізації
положень Генеральної
угоди про регулювання
основних принципів і
норм реалізації
соціально-економічної
політики і трудових
відносин в Україні на
2010-2012 роки”
1.13
Включати
у
визначеному
законодавством
та
колективним
договором
порядку
представників
профспілок до складу
комісій з питань:
1.13.1
приватизації,
реструктуризації,
реорганізації та ліквідації
суб'єктів господарювання
1.5. З метою запобігання
негативним
соціальноекономічним
наслідкам
приватизації стратегічних
та
містоутворюючих
підприємств
для
їх
трудових
колективів
проводити консультації за
участю
уповноважених
представників профспілок
та
роботодавців
для
обговорення необхідності
приватизації
таких
підприємств

Інформація про виконання заходу, надана відповідальними виконавцями

Відповідно до статті 13 Закону України «Про приватизацію державного майна» до
складу комісії з приватизації залучаються представники первинної профспілкової
організації підприємства, що приватизується.
Відповідно до п.3.3 Положення про
порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 6 лютого 2007 р. № 201 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 квітня 2007 р. за № 404/13671, до складу комісії з реструктуризації можуть
бути включені представники органу, що представляє інтереси трудового колективу
підприємства (профспілкового комітету чи ради трудового колективу). Тому, при
підготовці наказу про створення комісії з реструктуризації Фонд включає в склад
комісії представника органу, що представляє інтереси трудового колективу
підприємства (профспілкового комітету чи ради трудового колективу).
На сьогодні, згідно з Положенням про комісію з приватизації, затвердженим наказом
ФДМУ від 15.07.1997 №743 та зареєстрованим в Мін’юсті 29.07.1997 за № 361/2165,
створено та працюють комісії з приватизації 5 підприємств:
- Черкаський державний завод хімічних реактивів;
- Костянтинівський державний хімічний завод;
- Державне підприємство «ВО «Знамя»;
- Лиманське
державне
виробниче
сільськогосподарське
рибоводне
підприємство;

ОП санаторій «Червона калина».
До кожної комісії з приватизації включено представника профспілкової
організації або трудового колективу.
Пунктом 3.3. Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого
наказом ФДМУ від 12.04.2002 № 667 та зареєстрованого в Мін’юсті 07.05.2002 за
№414/6702, передбачено включення до складу комісії з реструктуризації представників
профспілкового комітету чи ради трудового колективу підприємств. Наказом ФДМУ
від 05.07.2010 № 931 до складу комісії з реструктуризації Костянтинівського
державного хімічного заводу включено представника профспілок заводу.
Відповідно до пункту 11 Порядку передприватизаційної підготовки підприємств,
затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 №1301, до складу робочої групи з
розроблення проекту передприватизаційної підготовки підприємства включаються
представники підприємства. Підприємств в процесі передприватизаційної підготовки
немає. Пропозиції щодо реорганізації об’єктів після прийняття рішень про
приватизацію у разі надходження розглядаються комісіями з приватизації.
Пропозиції щодо реорганізації об’єктів після прийняття рішень про приватизацію у
разі надходження розглядаються комісіями з приватизації.
РВ ФДМУ по Миколаївській області
До складу комісії з приватизації ДП «Володимирське» включено голову
профспілкового комітету підприємства.
РВ ФДМУ по Кіровоградській області
До складу комісії з приватизації Кіровоградського державного підприємства
матеріально-технічного забезпечення «Агропромтехпостач» входять члени трудового
колективу підприємства.
РВ ФДМУ по Полтавській області
До складу комісії з приватизації ДП «Сільськогосподарське підприємство ім. Іваненка»
залучено голову профспілкового комітету підприємства.
РВ ФДМУ по Вінницькій області є співвиконавцем заходів, затверджених
розпорядженням Голови Вінницької ОДА від 29.07.2011 №389 щодо виконання
зобов’язань облдержадміністрації, визначених регіональною угодою між обласною
адміністрацією, обласною радою, організацією роботодавців та Федерацією
профспілок Вінницької області на 2011-2015 роки.
-

реорганізації
та
ліквідації
суб’єктів
господарювання
(за
рішенням
органів
управління)

реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів
господарювання (за рішенням суду)

РВ ФДМУ по Луганській області
За участю представників профспілок по рішенню загальних зборів акціонерів
товариств здійснюється ліквідація ВАТ «Трест Свердловськшахтобуд» та ВАТ
«Первомайське шахтобудівельне управління» Луганської області.
При погоджені планів санації державних підприємств та акціонерних товариств з
часткою державної власності у їх статутних капіталах 50 і більше відсотків Фонд
вимагає від керуючих санацією залучення представників первинної профспілкової
організації, а у разі її відсутності – вільно обраних працівниками представників,
уповноважених представляти їх інтереси у стосунках з роботодавцями, до погодження

2

планів санації збиткових підприємств згідно із законодавством.
РВ ФДМУ по Запорізькій області
Налагоджена співпраця з ліквідатором ВАТ «Вуглецевий композит» та керуючим
санацією ВАТ «НДІ Перетворювач» та профспілковими організаціями цих товариств.
передачі
об’єктів
соціально-культурного
призначення у комунальну власність

1.13.2 передачі об'єктів
соціально-культурного
призначення з державної
власності у комунальну

В статті 51 Закону України “Про приватизацію державного майна” наведено
визначення терміну “об’єкти соціально-культурного призначення”. До цих об’єктів
належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту,
туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи;
санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти,
призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від
вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до
статутного капіталу господарських товариств, перебувають на балансі підприємств,
якщо такі об’єкти не включено до складу майна, що передається у комунальну
власність.
Ураховуючи наведене, та на підставі аналізу надісланих регіональними відділеннями
Фонду матеріалів, інформуємо, що протягом І півріччя 2013 року цими державними
органами приватизації було передано з державної власності у комунальну власність
відповідних територіальних громад 11 об’єктів соціально-культурного призначення.
Передача об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у
комунальну здійснюється відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності» за рішенням органів, уповноважених управляти
державним майном, та наявності згоди відповідної ради.
Статтею 6 цього Закону передбачено, що передача об'єктів права державної
власності у комунальну власність здійснюється комісією з питань передачі об'єктів, до
складу якої входять представники виконавчих органів відповідних рад, місцевих
органів виконавчої влади, органів, уповноважених управляти державним майном,
самоврядних організацій, фінансових органів, підприємств, трудових колективів
підприємств, майно яких підлягає передачі.
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2.

3.

залучення профспілок до участі в роботі
органів управління та контролю господарських
товариств, в т.ч. із розроблення статутів,
положень та змін до них;
залучення
профспілок
до
визначення
претендентів
на
посаду
керівників
господарського товариства з правом дорадчого
голосу представника трудового колективу
(профкому);
сприяння укладанню колективних договорів на
підприємствах;
питання щодо звільнення працівників за
скороченням чисельності на підприємствах,
що приватизуються

участь

уповноважених

представників

1.17 Залучати у порядку,
визначеному
законодавством,
представників
профспілкових організацій
до роботи в органах
управління суб’єктів
господарювання
1.11 Рекомендувати
керівникам державних та
комунальних підприємств
залучати представників
профспілкових організацій
до підготовки рішень
стосовно розроблення
(крім новоутворених
суб’єктів господарювання)
та внесення змін до:
статутів підприємств у
частині повноважень
профспілок представляти
інтереси працівників та
захисту їх соціальноекономічних та трудових
прав

1.14 Надавати безоплатно

Фонд сприяє залученню представників профспілкових організацій до роботи в
органах управління суб'єктів господарювання, а саме:
- відповідно до абзацу шостого частини першої статті 55 Закону України «Про
акціонерні товариства» залучає до участі на засіданнях наглядової ради товариства на
її запрошення з правом дорадчого голосу;
- відповідно до частини третьою статті 59 Закону України «Про акціонерні
товариства» представники профспілки мають право бути присутнім на засіданнях
колегіального виконавчого органу.
Крім того, представники
профспілок з правом дорадчого голосу
запрошуються на засідання постійної Конкурсної комісії Фонду державного майна
України з проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів
господарювання, де розглядаються пропозиції претендентів на посаду керівників.
РВ ФДМУ по Тернопільській області
До участі у розроблені змін та доповнень до статуту та внутрішніх документів ПАТ
«Тернопільський радіозавод «Оріон» залучався представник профкому.
28.02.2013 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» уклав колективний договір між
адміністрацією та трудовим колективом на 2013-2015 роки; питання про скорочення
штатів цього товариства (було вивільнено 1 працівника), погоджувалось
профспілковим комітетом.
РВ ФДМУ по Луганській області
У 1 кварталі 2013 року за участю представників профспілок розроблено проекти
статутів ПАТ «Луганське регіональне управління автобусних станцій» та ВАТ
«Сільськогосподарське підприємство «Селекція-племресурси» Луганської області.

Центральний апарат та регіональні відділення Фонду державного майна постійно
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профспілок у перевірках стану виконання умов
договорів купівлі-продажу пакетів акцій
підприємств галузі в частині виконання
соціального пакета акцій, договорів-доручення
на управління державними корпоративними
правами;
питання щодо звільнення працівників за
скороченням чисельності на підприємствах,
що приватизуються

на запит профспілкових
організацій,їх об`єднань
інформацію про стан
виконання взятих
покупцями державного
майна зобов’язань за
договорами його купівліпродажу (фіксованих умов
конкурсів) стосовно
забезпечення зайнятості,
оплати праці та інших
питань соціально-трудових
відносин
1.15 У разі підготовки змін
до договорів купівліпродажу державного
майна обов’язково
залучати до опрацювання
цих змін профспілкових
представників
1.16
Залучати
представників профспілок
до проведення перевірки
стану виконання умов
договорів купівлі-продажу
державного
майна,
укладених
у
процесі
приватизації, в частині
виконання його покупцями
зобов'язань
щодо
соціальної
діяльності
акціонерних товариств і до
вжиття
визначених
законодавством заходів у
разі виявлення порушень
таких умов
1.34 Розробити механізм та
вживати за участю
профспілок заходів щодо
повернення відповідних
корпоративних прав
державі при порушенні
покупцями об'єктів
приватизації умов

надають відповіді на звернення профспілкових організацій та їх об’єднань.
РВ ФДМУ по Львівській області
На контролі перебуває договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Львівський завод
«РЕМА». В результаті проведеної перевірки порушень умов щодо соціальної
діяльності підприємства не виявлено. Голова профспілкового комітету з результатами
перевірки ознайомлений.
РВ ФДМУ по Миколаївській області залучало представників профспілок до
перевірки договорів купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Украгроінжпроект».
РВ ФДМУ по м. Києву перевірено два договори купівлі-продажу ЦМК ДП
«Укрінмаш» та ПАТ «Випробувальний центр «Тест», що містять зобов’язання щодо
соціальної діяльності акціонерних товариств. До перевірок були залучені представники
профспілкових організацій, які утворені на підприємствах. При перевірці
вищезазначених зобов’язань порушень виявлено не було.
РВ ФДМУ по Луганській області проведено перевірку стану виконання умов
договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стахановська швейна фабрика» за
участю представника профспілки підприємства.
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4.

Ознайомлення виборних органів профспілок,
на їх запит, при проведенні санації з планом
досудової санації з метою контролю
збереження
робочих
місць,
профілю
виробництва та обсягу робіт (послуг)
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Робота з керівниками підприємств щодо
залучення представників профспілок до:
розроблення фінансових планів у частині
соціально-економічного розвитку державних
підприємств, інших суб'єктів господарювання,
у статутному фонді яких понад 50 відсотків
акцій (часток, паїв) належить державі, їх
дочірніх підприємств;

підготовки пропозицій правлінню та/або
наглядовій раді суб’єктів господарювання, у
статутному фонді яких понад 50 відсотків
акцій (часток, паїв) належать державі, їх
дочірніх підприємств, стосовно розподілу
прибутку, що залишається у розпорядженні
цих суб’єктів на соціально-економічний
розвиток у порядку, визначеному законами та

договорів купівлі-продажу
державного майна
1.26
За
участю
представників профспілок
розглядати плани санації
збиткових підприємств у
частині
соціальнотрудових відносин

1.12
Залучати
представників первинних
профспілкових організацій
до:
1.12.1 розроблення
фінансових планів у
частині соціальноекономічного розвитку
державних підприємств,
інших суб'єктів
господарювання, у
статутному фонді яких
понад 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належить
державі, їх дочірніх
підприємств;

РВ ФДМУ по Львівській області
По товариствах Львівської області, по яких триває процедура санації (ВАТ
"Новороздільський завод складних мінеральних добрив", ПАТ НВК "Полярон") у
засіданнях комітету (зборів) кредиторів беруть участь представники РВ ФДМУ по
Львівської області (з правом дорадчого голосу) та представники профспілкових
організацій товариств. На цих засіданнях розглядаються звіти керуючих санацією,
розробка та погодження планів санації, внесення змін та доповнень до планів санації
тощо. Так, за участю голови профспілкового комітету відбулося засідання зборів
кредиторів ПАТ "НВК "Полярон", на якому розглядалися пропозиції та зауваження
ФДМУ (лист від 17.12.2012 № 10-17-18173) до плану санації ПАТ.
РВ ФДМУ по Луганській області
У 1 кварталі 2013 року розроблено зміни та доповнення до планів санації ПАТ «Завод
«Красний Луч» та ПАТ «Іванівський верстатозавод» за участю представників
профспілок.

РВ ФДМУ по Миколаївській області
У розробці фінансового плану ДП «Володимирське», в частині планування витрат на
страхування персоналу та на охорону праці, залучаються представники профспілки.
РВ ФДМУ по Запорізькій області
У розробці фінансового плану ВАТ «Запорізьке облплемпідприємство» залучався
представник профспілок.
РВ ФДМУ по Тернопільскій області
У розробці соціально-економічного плану розвитку підприємства та проекту розподілу
прибутку, що залишається у розпорядженні товариства взяв участь представник
профспілкового комітету ПАТ «Тернопільський завод «Оріон».

1.12.2
підготовки
пропозицій та подання їх
правлінню
та/або
наглядовій раді таких
суб’єктів господарювання
стосовно
розподілу
частини прибутку, що
залишається
у
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колективним договором;

розпорядженні
суб’єктів
господарювання,у
статутному фонді яких
понад 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать
державі,
їх
дочірніх
підприємств на соціальноекономічний розвиток у
порядку,
визначеному
законодавством
та
колективними договорами;

підготовки пропозицій керівництву державних
підприємств стосовно розподілу прибутку, що
залишається у їх розпорядженні, на соціальноекономічний розвиток у порядку, визначеному
законами та колективним договором;

1.12.2 підготовки
пропозицій стосовно
розподілу прибутку, що
залишається у
розпорядженні державних
підприємств, та подання
таких пропозицій
керівництву державних
підприємств на соціальноекономічний розвиток, у
порядку, визначеному
законодавством та
колективними договорами
2.14 Забезпечувати
своєчасну та в повному
обсязі виплату заробітної
плати на
підприємствах,організація
х та установах усіх форм
власності
Несвоєчасну чи не в
повному обсязі виплату
заробітної плати
кваліфікувати як грубе
порушення законодавства
про працю та цієї Угоди і
вживати спільних
оперативних заходів
відповідно до
законодавства
2.20 Вжити дієвих заходів
щодо погашення

контролю своєчасності виплати заробітної
плати на ПІДПРИЄМСТВАХ, аналізу причин
затримки виплат і вжиття заходів щодо їх
усунення;
застосування заходів матеріального та
дисциплінарного впливу до керівників
ПІДПРИЄМСТВ, на яких допущена
заборгованість із заробітної плати.

У 1 кварталі 2013 році Центральним апаратом Фонду державного майна та його
регіональними відділеннями проведено 55 засідань тимчасових Комісій з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат.
У Фонді державного майна створена та діє тимчасова Комісія з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат та Комісія з проведення фінансово-економічного аналізу
господарської діяльності акціонерних товариств. На засіданнях Комісій заслуховують
звіти голів правлінь, що мають заборгованість із виплати заробітної плати, по платежах
до бюджету, перед Пенсійним фондом України та не виконують показники
фінансового плану.
За результатами засідань вищезазначених Комісій щодо керівників суб’єктів
господарювання протягом 1 кварталу 2013 року були вжиті такі заходи:
оголошено догани: голові правління ПАТ «Білоцерківський завод гумових
технічних виробів» Кузьмічовій С.В.; керуючому санацією – директору Черкаського
державного заводу хімічних реактивів Онищенку В. Д.;
6 керівників попереджено про персональну відповідальність за невиконання
графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, невиконання умов
контракту та показників фінансового плану.
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заборгованості із
заробітної плати
працівникам державних і
комунальних економічно
неактивних підприємств та
підприємств-банкрутів, що
утворилась на кінець 2010
року

До складу Комісій входять представники Федерації профспілок.
На засідання Комісії крім керівників товариств, що допустили ріст заборгованості із
заробітної плати, запрошуються голови профспілкових організацій даних товариств.
Так, у І-му кварталі 2013 року регіональним відділенням ФДМУ по Львівській
області проведено 5-ть засідань Комісій 29.01., 20.02., 25.03., 26.03., 27.03.2013). У
виїзних засіданнях взяли участь представники ЦА ФДМУ, представники профспілок
акціонерних товариств, органів прокуратури, Головного управління юстиції,
Територіальної державної інспекції з питань праці, представники комітету кредиторів
товариств.
РВ ФДМУ по Запорізькій області
Керівники ВАТ «Вуглецевий композит» та ВАТ «НДІ Перетворювач» заслуховуються
щомісяця на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у підприємств,
які входять до сфери управління регіонального відділення по Запорізькій області, за
участю представників Запорізької обласної ради професійних спілок. На цих
підприємствах виплата поточної заробітної плати здійснюється у повному обсязі.
РВ ФДМУ по Луганській області
До роботи тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат залучались
спеціалісти ДПС у Луганській області, Федерації профспілок Луганської області.
Продовж 1 кварталу 2013 року РВ ФДМУ по Луганській області проведено 4 спільних
засідання, в т.ч. 2 виїзних, Тимчасової комісії та Робочої групи, на яких заслухано 11
звітів керівників АТ: ПАТ «Краснолучвуглебуд»,ВАТ «Іллічівський рудо ремонтний
завод», ВАТ «Лисичанський завод ГТВ», ВАТ «Трест «Свердловськшахтобуд» та ВАТ
«Первомайське шахтобудівельне управління».
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