
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

ДОРУЧЕННЯ 

_06.03.2013____________                                         __№ Д/6___________ 

 

 На виконання пунктів 3 та 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 лютого 2013  р. № 75-р,  Д О Р У Ч А Ю:  

                                                       Керівникам  структурних підрозділів Фонду 
(за переліком) 

1. Надати Управлінню фінансового аналізу та відновлення 

платоспроможності пропозиції щодо кандидатур до складу робочих груп з 

підготовки проектів розділів генеральної угоди. 

Керівникам структурних підрозділів Фонду погодити пропозиції із 

заступником Голови Фонду, якому підпорядковано структурний підрозділ. 

Термін: до 07.03.2013 

Керівникам  структурних підрозділів Фонду 

Начальникам регіональних відділень Фонду 

(за переліком) 

  2. Надати Управлінню фінансового аналізу та відновлення 

платоспроможності пропозиції щодо:  

кандидатур до складу повноважних представників для участі у колективних 

переговорах з питань розроблення, укладення або внесення  змін до галузевих 

(міжгалузевих) та територіальних угод  (далі - угод) і здійснення контролю за їх 

виконанням щодо кожної угоди окремо, перелік яких зазначено у додатку 1; 

порядку проведення (з власної ініціативи або за письмовим зверненням іншої 

сторони соціального діалогу) колективних переговорів; 

напрямків підготовки, періодичності обміну інформацією між сторонами 

соціального діалогу та розміщення її на веб-сайті Фонду, а також контактні дані 

відповідальних виконавців за її складання, з урахуванням додатку 2. 

 Керівникам структурних підрозділів Фонду погодити пропозиції із 

заступником Голови Фонду, якому підпорядковано структурний підрозділ. 

Термін: до 07.03.2013   

 Управлінню фінансового аналізу та 

 відновлення  платоспроможності  

        3. Забезпечити підготовку наказу Фонду на виконання пункту 5 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 75-р. 

                                                                                        Термін: до 13.03.2013 

Управлінню взаємодії з Верховною Радою 

України та комунікаційного забезпечення  
  4. Створити на офіційному веб-сайті Фонду нову рубрику під назвою 

«Проведення колективних переговорів», яка має включати такі підрубрики: 

«Участь Фонду у галузевих (міжгалузевих) і територіальних колективних угодах» 

та «Звітна інформація». Забезпечувати технічну можливість ознайомлення з 

електронними текстами угод, розміщених на веб-сайті Федерації професійних 

спілок України.  

Термін: до 13.03.2013; 

                постійно 

 І.Хотею, І. Миронюку, керівникам структурних підрозділів – до відома. 
 

Перший заступник Голови Фонду                                        Є. Іванов     
 

 



Додаток до доручення Голови Фонду 

від  06.03.2013___ № _Д/6______ 

 

Перелік  галузевих угод, укладених з Фондом державного майна України 

 
(текст галузевих угод розміщено на  сайті Федерації професійних спілок України  за 

електронною адресою: http://www.fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-teritorialni-

ugodi/galuzevi-dogovori/526-reestr-galuzevikh-mizhgaluzevikh-ugod) 
 

Найменування  

Всеукраїнських профспілок 
Найменування угоди    

Профспілка авіабудівників 

України  

Галузева угода авіаційної промисловості України на 

2011 рік 

  

Профспілка авіапрацівників 

України  

Галузева угода на 2010 - 2012 роки між міністерством 
транспорту та зв’язку України, Фондом державного 

майна України, Асоціацією «Аеропорти України» 
цивільної авіації та профспілками працівників цивільної 
авіації України (з додатками) 

Профспілка працівників 

автомобільного та 

сільськогосподарського 

машинобудування України  

Професійна спілка працівників 

атомної енергетики та 

промисловості України 

Професійна спілка працівників 

енергетики та електротехнічної 

промисловості України 

("УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА") 

Професійна спілка працівників 

космічного та загального 

машинобудування України 

Профспілка працівників лісових 

галузей України 

Профспілка машинобудівників та 

приладобудівників України 

Професійна спілка працівників 

машинобудування та 

металообробки України 

Профспілка працівників 

оборонної промисловості України 

Професійна спілка працівників 

радіоелектроніки та 

машинобудування України 

Професійна спілка працівників 

Галузева угода на  2010-2011  роки між Міністерством 
промислової політики України, Фондом  державного  

майна  України та  профспілками автомобільного та 
сільськогосподарського  машинобудування, 
машинобудівників  та  приладобудівників, космічного та 
загального машинобудування, радіоелектроніки та  
машинобудування, лісових галузей, машинобудування  
та  металообробки, суднобудування, оборонної  
промисловості, енергетики та електротехнічної 
промисловості, атомної енергетики і  промисловості 

України 

        Угода між Фондом державного майна України та 
Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості України про взаємодію та співпрацю 
 
 
         Угода  про взаємодію та співпрацю між ФДМУ і 
Центральною Радою профспілки  машинобудівників та 

приладобудівників України  

 

http://www.fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-teritorialni-ugodi/galuzevi-dogovori/526-reestr-galuzevikh-mizhgaluzevikh-ugod
http://www.fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-teritorialni-ugodi/galuzevi-dogovori/526-reestr-galuzevikh-mizhgaluzevikh-ugod
http://www.fpsu.org.ua/images/images/2013/Ugogy/Galuz/gu_avia_2011.doc
http://www.fpsu.org.ua/images/images/2013/Ugogy/Galuz/gu_avia_2011.doc
http://www.fpsu.org.ua/images/images/2013/Ugogy/Galuz/gu_aviapr_2010-2012.doc
http://www.fpsu.org.ua/images/images/2013/Ugogy/Galuz/gu_aviapr_dod_130213.doc
http://www.fpsu.org.ua/images/gu_machbud_10-11.doc


суднобудування України 

 

Профспілка працівників вугільної 

промисловості України  

Галузева угода між Міністерством вугільної 

промисловості України, іншими державними органами, 

власниками (об’єднаннями власників), що діють у 
вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками 
вугільної промисловості від 03.07.2001 р. (реєстраційний 
номер в Міністерстві праці та соціальної політики 
України №71 від 07.08.2001 р.) з доповненнями та 
змінами 

 

Професійна спілка трудящих 

металургійної і гірничодобувної 

промисловості України  

 Галузева угода гірничо-металургійного комплексу 

України на 2011-2012 рр. 

Профспілка працівників хімічних 

та нафтохімічних галузей 

промисловості України 

Галузева угода між Міністерством промислової політики 
  України, Фондом державного майна України, Союзом 
хіміків України та Центральною Радою профспілки 
працівників хімічних та нафтохімічних галузей 
промисловості України на 2011-2013 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpsu.org.ua/images/gu_vugprom2011-2015.pdf
http://www.fpsu.org.ua/images/galuzeva_ugoda_gmk2011-2012.doc
http://www.fpsu.org.ua/images/gu_minprom_soyuzxim_naftoxim2011-2013.doc


Додаток 2 до доручення  

Від 06.03.2013 № Д/6 

Орієнтовні напрямки підготовки інформації щодо реалізації галузевих 

(міжгалузевих) та територіальних угод 

 
№ з/п Орієнтовні напрямки обміну інформацією між сторонами соціального діалогу та  

розміщення на веб-сайті Фонду 

Пропозиції щодо 

періодичності 

оновлення 

інформації 

Пропозиції щодо відповідальних виконавців за 

підготовку інформації для узагальнення Управлінням 

фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  

1. Стан укладання колективних договорів на підприємствах (листи – попередження, 

направлення представників тощо) згідно з чинними галузевими (міжгалузевими) та 

територіальними угодами 

щоквартально Начальники регіональних відділень, 

Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Рикова Н.В. 

2. Погодження питань щодо звільнення працівників за скороченням чисельності на 

підприємствах, що приватизуються 

щомісмячно Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Рикова Н.В., 

Кальніченко В.А., 

Нікітін Ю.В., 

Начальники регіональних відділень 

3. Включення представників відповідних виборних органів профспілок за їх поданням  до 

складу комісій з питань: 

 

  

3.1. приватизації, реструктуризації та передприватизаційної підготовки підприємств щоквартально Рикова Н.В. 
Андрущенко О.А. 

Буртняк Т.Г. 

Начальники регіональних відділень 

3.2. реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання (за рішення органів управління) щоквартально Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Рикова Н.В. 

Начальники регіональних відділень 

3.3. реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання (за рішенням суду) щоквартально Рикова Н.В., 

 Кальніченко В.А. 

Начальники регіональних відділень 

3.4. передачі об’єктів соціально-культурного призначення у комунальну власність щоквартально Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Рикова Н.В., 

Мусієнко О.О. 

Начальники регіональних відділень 

3.5.1 визначення претендентів на посаду керівників господарського товариства з правом 

дорадчого голосу представника трудового колективу (профкому) 

щоквартально Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Начальники регіональних відділень Фонду 

3.5.2 визначення претендентів на посаду керівників державного підприємства з правом 

дорадчого голосу представника трудового колективу (профкому) 

щоквартально Рикова Н.В., 

Начальники регіональних відділень Фонду 

4. Інформування профспілок про хід та результати приватизації  щоквартально Салінська Л.В. 

5. Залучення профспілок до роботи органів управління та контролю господарських 

товариств, в т.ч. із розроблення статутів, положень та змін до них  

щоквартально Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Начальники регіональних відділень Фонду 

6. Залучення профспілок до контролю за додержанням  умов договорів купівлі-продажу 

об’єктів приватизації, а у разі порушення таких умов - до вжиття визначених 

законодавством заходів, зокрема, стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та 

інших питань соціально-трудових відносин 

щоквартально Нікітін Ю.В., 

Начальники регіональних відділень Фонду 

 

7. 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) 

щоквартально Рикова Н.В. , 

Кальніченко В.А., 

Начальники регіональних відділень Фонду 

8. Робота з керівниками підприємств щодо залучення представників профспілок до: 

 

 

 

 

 

щоквартально 

 

 

щоквартально 

 

 

Сачівко А.І., 

Асташев Є.В., 

Рикова Н.В., 

Кальніченко В.А., 

Нікітін Ю.В., 

Начальники регіональних відділень Фонду 

 

 

8.1. 

 

 

8.2. 

 

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 



 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

 

8.6. 

 

колективним договором; 
 

підготовки пропозицій керівництву державних підприємств стосовно розподілу 

прибутку, що залишається у їх розпорядженні, на соціально-економічний розвиток у 

порядку, визначеному законами та колективним договором; 

не допущення звільнень працюючих за ініціативою роботодавця; 

 

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. 

 

 

щоквартально 

 

 

щоквартально 

 
щомісячно 

 

 

 

щомісячно 

 

 

 

 

 


