ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.03.2013

Київ

№332

Про деякі питання укладення галузевих (міжгалузевих) та територіальних
колективних угод

З метою реалізації норм Законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні», на
виконання пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 75-р «Деякі питання укладення
генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців, галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод» та з урахуванням
службової записки Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності від 13.03.2013 № 17-4-322с
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад повноважних представників Фонду державного майна України для участі у колективних переговорах
з питань розроблення, укладення або внесення змін до галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод і
здійснення контролю за їх виконанням (далі – повноважні представники Фонду) згідно з додатком 1.

2. За письмовим зверненням сторони соціального діалогу та не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії
галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод (далі - угоди) або у строки, визначені такими угодами,
повноважним представникам Фонду особисто, відповідно до функціональних повноважень, брати участь у проведенні
колективних переговорів з питань, зазначених у пункті 1 цього наказу, та надавати пропозиції щодо оцінки виконання угод та
підготовки відповідних висновків.
3. Повноважним представникам Фонду протягом 3 днів після завершення заходу інформувати Управління фінансового
аналізу та відновлення платоспроможності про результати участі у колективних переговорах.
4. Керівникам структурних підрозділів та начальникам регіональних відділень Фонду забезпечувати протягом п’яти днів
після завершення кварталу або надходження звернення сторони соціального діалогу (або у термін визначений керівництвом
Фонду) надання Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності інформації, пропозицій та висновків з
питань, зазначених у пункті 1 цього наказу, згідно з розподілом повноважень, наведеним у додатку 2.
Керівникам структурних підрозділів Фонду погоджувати пропозиції до угод або звітну інформацію про їх виконання із
заступником Голови Фонду, якому підпорядкований структурний підрозділ.
5. Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності забезпечувати ознайомлення повноважних
представників Фонду з інформацією та пропозиціями, зазначеними у пункті 4 цього наказу, шляхом щоквартального
розміщення матеріалів за електронною адресою: T:\DEPARTMENTS\Dep-17\k-306\Профспілки та на сайті Фонду.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду.

Голова Фонду

О. Рябченко

Додаток 1 до наказу ФДМУ
від 18.03.2013 №_332_______

Склад повноважних представників Фонду державного майна України для участі у колективних переговорах з питань розроблення,
укладення або внесення змін до галузевих (міжгалузевих) та територіальних колективних угод і здійснення контролю за їх виконанням
1. Дзюбенко Світлана Іванівна – заступник начальника Управління планування та пільгового продажу.
2. Федорова Галина Георгіївна – заступник начальника Управління-начальник відділу Управління договірного менеджменту.
3. Вовчина Наталія Петрівна – головний спеціаліст Управління продажу об`єктів малої приватизації та ЄМК.
4. Тур Анжеліна Василівна – начальник відділу Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності.
5. Гончаренко Олексій Миколайович – головний спеціаліст Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної
діяльності.
6. Лісовий Віктор Петрович - заступник начальника Управління корпоративних прав держави.
7. Сидельніков Юрій Валентинович – заступник начальника регіонального відділення по Донецькій області.

Додаток 2 до наказу
Від 18.03.2013 № 332

Напрямки підготовки інформації щодо реалізації галузевих (міжгалузевих) та територіальних угод
№
з/п

Напрямки підготовки інформації відповідно до
укладених Фондом галузевих угод

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.

включати у визначеному законодавством та
колективним договором порядку
представників профспілок до складу комісій з
питань:
приватизації, реструктуризації та
передприватизаційної підготовки підприємств

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 соціально-економічним 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

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

2.

реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів
господарювання (за рішенням суду)
передачі об’єктів соціально-культурного
призначення у комунальну власність
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

1.13.2 передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної
власності у комунальну
1.17 Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників
профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів
господарювання

Відповідальні виконавці

Андрущенко О.А.
Білоцерковець І.Л.
Рикова Н.В.
Буртняк Т.Г.
Начальники регіональних відділень

Сачівко А.І.,
Асташев Є.В.,
Рикова Н.В.
Начальники регіональних відділень
Кальніченко В.А.
Начальники регіональних відділень
Мусієнко О.О.
Пількевич В. Л.
Сачівко А.І.,
Асташев Є.В.,
Начальники регіональних відділень Фонду

3.

4.

5.

голосу представника трудового колективу
(профкому);
сприяння укладанню колективних договорів на
підприємствах;
питання щодо звільнення працівників за
скороченням чисельності на підприємствах,
що приватизуються
залучення профспілок до роботи органів
управління та контролю господарських
товариств, в т.ч. із розроблення статутів,
положень та змін до них;
сприяння укладанню колективних договорів на
підприємств;
питання щодо звільнення працівників за
скороченням чисельності на підприємствах,
що приватизуються
участь уповноважених представників
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

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)
Робота з керівниками підприємств щодо
залучення представників профспілок до:

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 соціально-економічних та трудових прав
1.14 Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій,їх об`єднань
інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна
зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованих умов
конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань
соціально-трудових відносин
1.15 У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу 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 договорів купівлі-продажу
державного майна
1.26 За участю представників профспілок розглядати плани санації
збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

1.12 Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

Рикова Н.В.,
Начальники регіональних відділень Фонду

Нікітін Ю.В.,
Начальники регіональних відділень Фонду

Кальніченко В.А.,
Начальники регіональних відділень Фонду

6.

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

1.12.1 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;

Рикова Н.В.,
Кальніченко В.А.,
Начальники регіональних відділень Фонду

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

Рикова Н.В.,
Сачівко А.І.,
Асташев Є.В.

1.12.2 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що
залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких
пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний
розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними
договорами
2.14 Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати
на підприємствах,організаціях 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 заборгованості із заробітної
плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних
підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилась на кінець 2010 року

Рикова Н.В.,
Кальніченко В.А.,
Начальники регіональних відділень Фонду
Сачівко А.І.,
Асташев Є.В.
Рикова Н.В.,
Кальніченко В.А.,
Начальники регіональних відділень Фонду

