Інформація за ІI квартал 2015 року щодо участі ФДМУ та його регіональних відділень у соціальному діалозі
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Інф ормація про виконання заходу, надана структурними підрозділами та регіональними
відділеннями Фонду

Відповідно до Положення про конкурсну комісію, затвердженого наказом Фонду від 04.10.2000 №
2074, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 16.10.2000 за № 711/4932 (зі змінами),
Фонд залучає до складу конкурсних комісій з продажу, за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону державних пакетів акцій, акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації та корпоратизації з правом дорадчого голосу представників первинної профспілкової
організації чи профспілки відповідної галузі.
Під час підготовки рекомендацій конкурсним комісіям Фонд звертається до відповідних
профспілкових організацій надати пропозиції до умов конкурсу. Отримані пропозиції надаються
конкурсним комісіям для врахування в роботі під час розробки умов конкурсу. Остаточне рішення
приймається конкурсною комісією.
Відповідно до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за
класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ФДМУ від
26.07.2002 № 1336 (у редакції наказу ФДМУ від 26.04.2012 №588), рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 №222 (у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2012 №592), розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 26.07.2002 №226-р (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету

приватизації
підприємств

таких

України від 26.04.2012 №255-р), та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2012 за
№782/21095, до складу комісій з підготовки до продажу на аукціоні єдиних майнових комплексів
державних підприємств, їх структурних підрозділів, які за класифікацією об’єктів приватизації
віднесені до груп В, Г (далі - ЄМК) та комісій з продажу (для проведення конкурсу) входять
представники трудових колективів державного підприємства, ЄМК якого пропонується до продажу.
РВ ФДМУ по Вінницькій області
Розпорядженням Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 29.07.2011 №389
затверджено заходи щодо виконання зобов'язань облдержадміністрації, визначених регіональною
угодою між обласною адміністрацією, обласною радою, організацією роботодавців та Федерацією
профспілок Вінницької області на 2011-2015 роки, співвиконавцем яких є регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області.
При приватизації державних підприємств регіональне відділення керується Положенням про комісію
з приватизації затверджене наказом ФДМУ від 15.07.1997 №743 зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 29.08.1997 за №361/2164, що до складу комісії з приватизації входять представники
органу трудового колективу виборного органу первинної профспілкової організації або іншого
уповноваженого ним органу.
РВ ФДМУ по Кіровоградській області:
Відповідно до наказу ФДМУ від 19.05.2015 №738 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г,
які підлягають підготовці до продажу в 2015 році» до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2015 році регіональними відділеннями ФДМУ, увійшли такі державні
підприємства Кіровоградської області:
1) державне підприємство - Олександрійський шовкорадгосп (Кіровоградська область,
Олександрійський район, с. Рожеве, вул. Леніна, 7);
2) державне підприємство «Бережинське» (Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с.
Бережинка);
державне підприємство «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по
цукрових буряках» (м.Кіровоград, вул.Кавказька, 16/15).
Єдині майнові комплекси державного підприємства Олександрійський шовкорадгосп та державного
підприємства «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових
буряках» в управління регіональному відділенню не передано. Державне підприємство
“ Бережинське” перебуває в стадії припинення державного підприємства шляхом перетворення у
КСП (наказ регіонального відділення від 02.04.2015 №119), триває процедура припинення
державного підприємства та державної реєстрації КСП, відповідно роботу комісії з приватизації
державного підприємства “ Бережинське” припинено.
РВ ФДМУ по Миколаївській області
На цей час в Регіональному відділенні працює комісія з приватизації державного майна ДП
«Володимирське» (код ЄДРПОУ 32778065). До її складу включено голову профспілкового комітету

підприємства згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про приватизацію державного майна».

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

РВ ФДМУ по Волинській області
21.08.2004 господарським судом Волинської області порушено провадження у справі № 1/69-Б про
банкрутство ВАТ «Оснастка» за заявою Нововолинської ОДПІ. Ухвалами господарського суду
Волинської області від 14.02.2005 введено процедуру розпорядження майном боржника, від
18.05.2005 відкрито процедуру санації щодо ВАТ «Оснастка». Ухвалою господарського суду
Волинської області від 22.12.2014 по справі №1/69-Б строк санації та повноваження керуючого
санацією ВАТ «Оснастка» Вознякевич Н.І. продовжено до 01.08.2015 року.
Останнє засідання комітету кредиторів ВАТ «Оснастка» відбулося 27.02.2015. Представник
профспілкового комітету ВАТ «Оснастка» приймав участь у зазначеному засіданні.
Останнє погодження Змін до Плану санації ВАТ «Оснастка» проводилося на спільному
засіданні адміністрації та профспілкового комітету ВАТ «Оснастка» (витяг з протоколу №144 від
29.02.2012).
РВ ФДМУ по Львівській області
На контролі РВ ФДМУ перебувають корпоративні права держави 3-х АТ, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство: ПАТ НВК "Полярон" (державна частка – 100%), ВАТ
"Новороздільський завод складних мінеральних добрив" (державна частка – 99,9%) та ВАТ
"Кінескоп" (державна частка – 98,9%) – триває процедура ліквідації. Керівники даних товариств –
арбітражні керуючі (ліквідатори) підзвітні Господарському суду та комітету кредиторів. Контроль за
діяльністю арбітражних керуючих здійснює Головне управління юстиції Львівської області.
Протягом звітного періоду представники регіонального відділення та представники трудових
колективів товариств приймали участь у господарських судах, щодо яких порушено провадження
справи про банкрутство.
РВ ФДМУ по Тернопільській області
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 27.04.2015 затверджено план санації по
ВАТ"ТО"Текстерно". Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 06.05.2015
продовжено строк процедури санації по даному товариству до 03.09.2015. У судовіх засіданнях брав
участь представник трудового колективу.
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В статті 51 Закону України “ Про приватизацію державного майна” визначено, що до об’єктів
соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної
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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.
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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до роботи в органах
управління суб’єктів
господарювання

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 Донецькій області
Регіональне відділення постійно залучає представників профспілок (з правом дорадчого голосу) до
участі в роботі органів управління акціонерних товариств, які мають у статутному капіталі
державний пакет акцій понад 50 %. Так, по ПАТ «Укрвуглепромтранс» (державний пакет акцій
100% статутного капіталу), на засідання наглядової ради запрошувався представник профспілкової
організації ПАТ.
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
Станом на 01.07.2015 регіональне відділення є вищим органом управління одного акціонерного
товариства – ПАТ “ Буркутець” (100%) Відповідно до статуту ПАТ “ Буркутець”, внутрішні
документи товариства розробляються його органами управління за участю представників трудового

приватизуються

колективу. Колективний договір ПАТ “ Буркутець” прийнятий на загальних зборах трудового
колективу товариства 30.03.2009.
Участь у засіданні наглядової ради ПАТ “ Буркутець” постійно приймає представник трудового
колективу товариства.
РВ ФДМУ по Кіровоградській області:
- на державному підприємстві “ Бережинське” діє колективний договір на 2003-2007 роки зі змінами і
доповненнями, зареєстрованими Управлінням праці та соціального захисту населення
Кіровоградської районної державної адміністрації за №16 від 9 липня 2009 року;
- на ПАТ "Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів" діє колективний договір,
зареєстрований Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради за №
758 від 16 серпня 2011 року.
Відповідним керівникам підприємств державного сектору економіки рекомендовано залучати
представників профспілкових організацій до роботи в органах управління, до розроблення та
внесення змін до статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси
працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав.
РВ ФДМУ по Львівській області
Протягом IІ-го кварталу 2015 року у сфері управління регіонального відділення перебувало 5
акціонерних товариств, в статутному капіталі яких наявна державна частка. Це:
 ПрАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль"(дч - 24,7%),
 ПАТ "Львівська вугільна компанія"(дч - 37,6%),
 ПАТ "Укрзахідвуглебуд"(дч - 48,7%);
 ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" (дч - 57,4%);
 ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (дч - 72,7%).
По зазначених акціонерних товариствах регіональне відділення здійснює управління лише в
межах та пропорційно до розміру належних корпоративних прав держави через органи управління
(загальні збори акціонерів та наглядову раду).
По цих товариствах з працівниками регіонального відділення укладено та діють договоридоручення на виконання функцій з управління корпоративними правами держави. Відповідальні
представники з управління корпоративними правами держави призначені головами наглядових рад
та приймають участь у їхніх засіданнях, на яких розглядаються питання, пов'язані з господарською
діяльністю акціонерних товариств.
Засідання Наглядових рад підзвітних підприємств, на яких розглядаються питання фінансовогосподарської діяльності товариств (звіти голів правління, показники виконання фінансових планів,
проведення претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості товариств,
погашення кредиторської заборгованості товариств, в т.ч. із виплати заробітної плати, сплати внесків
до Пенсійного фонду та до бюджету), питання щодо проведення загальних зборів акціонерів,
внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень акціонерних товариств відбуваються

за участю представників профспілок.
РВ ФДМУ по Луганській області
При розробці статутів підприємств, положень та змін до них, у частині захисту інтересів працівників
залучаються представники профспілок підприємств. За участю представників профспілок в цьому
році внесено зміни до статутів ПАТ «Луганське регіональне управління автобусних станцій» та ПАТ
«Сільськогосподарське підприємство «Селекція – племресурси».

2.

участь
уповноважених
представників профспілок у
перевірках стану виконання
умов договорів купівліпродажу
пакетів
акцій
підприємств галузі в частині
виконання
соціального
пакета акцій, договорівдоручення на управління
державними
корпоративними правами;
питання щодо звільнення
працівників за скороченням
чисельності
на
підприємствах,
що
приватизуються

1.14 Надавати безоплатно
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

РВ ФДМУ по Тернопільській області
Протягом ІІ кварталу 2015 року голова комітету профспілки постійно брав участь в засіданні
правління ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон".
Центральний апарат та регіональні відділення Фонду державного майна постійно надають відповіді
на звернення профспілкових організацій та їх об’єднань.
Фонд постійно надає відповіді на всі звернення профспілкових організацій та їх об’єднань.
РВ ФДМУ по Черкаській області
Станом на 25.06.15 на обліку знаходиться 51 договір купівлі-продажу, з них: об’єкти малої
приватизації (приміщення, споруди, об’єкти соціальної сфери) – 42 (в тому числі - договори, що
містять зобов’язання щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємств - 4) та об’єкти
незавершеного будівництва – 9.
При перевірці виконання покупцями вищезазначених умов договорів купівлі-продажу, що підлягали
перевірці у IІ кварталі 2015 року, порушень не виявлено.
Представники профспілкових комітетів підприємств залучаються до перевірок укладених договорів.

РВ по Чернівецькій області
На контролі регіонального відділення із умовою стосовно збереження Покупцем робочих місць
перебуває 2 договори купівлі-продажу, а саме:
- договір №КП-402 від 08.05.2013р. купівлі-продажу цілісного майнового комплексу
Новодністровської швейно-трикотажної фабрики (Покупець – ТзОВ “ ЄвроЕм Україна”) –
збереження чисельності працюючих у кількості 2 осіб протягом 6 місяців.
У зв’язку із невиконанням Покупцем – ТзОВ “ ЄвроЕм Україна” взятих на себе зобов’язань за
договором купівлі-продажу №КП-402 від 08.05.2013р. цілісного майнового комплексу
Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики (Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м.
Новодністровськ) щодо погашення кредиторської заборгованості підприємства, що виникла на дату
підписання договору купівлі-продажу: заборгованості із заробітньої плати, зобов’язань перед
бюджетом і Пенсійним фондом протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу,
регіональним відділенням 27.03.2014р. направлено на адресу прокуратури Чернівецької області лист
№10-08-01151 з проханням розглянути можливість подання позову в інтересах Держави в особі

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

регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області
до товариства з обмеженою
відповідальністю „ЄвроЕм Україна” про розірвання договору купівлі-продажу №КП-402 від
08.05.2013р., зобов’язання повернути об’єкт.
Рішенням господарського суду Чернівецької області від 15.10.2014р. (справа №926/1259/14)
позов прокуратури Чернівецької області в інтересах держави в особі регіонального відділення ФДМУ
по Чернівецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю “ ЄвроЕм Україна” задоволено
частково, а саме:
- розірвано договір №КП-402 від 08.05.2013р. купівлі-продажу обєкта державної власності-цілісного
майнового
комплексу
Новодністровської
державної
швейно-трикотажної
фабрики (м.
Новодністровськ, Сокирянський р-н., Чернівецька обл.).
- зобов’язано товариство з обмеженою відповідальнісьтю “ ЄвроЕм Україна” повернути цілісний
майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики регіональному
відділенню ФДМУ по Чернівецькій області за актом приймання-передачі відповідно до Порядку
повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними
договорів купівлі-продажу таких об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.01.2001р. №32.
На даний час регіональним відділенням проводиться робота по поверненню в державну власність
цілісного майнового комплексу Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики. При
вирішенні цих питань та проведенні перевірок залучались представників профспілок.
РВ ФДМУ по Хмельницькій області
На контролі в регіональному відділенні знаходиться 1 договір купівлі-продажу пакета акцій –
81,87% від статутного капіталу ПАТ «Завод «Нева». Під час проведення перевірки стану виконання
умов договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Завод «Нева», укладеного у процесі приватизації,
в частині виконання покупцем зобов’язань щодо соціальної діяльності залучаються представники
профспілки.

3.

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)
Робота
з
керівниками
підприємств щодо залучення
представників
профспілок

1.26
За
участю РВ ФДМУ по Волинській області
представників профспілок Представник профспілкового комітету ВАТ «Оснастка» систематично приймав участь у засіданнях
розглядати плани санації комітету кредиторів ВАТ «Оснастка».
збиткових підприємств у
частині
соціально- .
трудових відносин

1.12
Залучати
представників
первинних
профспілкових організацій

5

до:
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;

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;

Фонд забезпечує підготовку та супроводження процедури затвердження фінансових планів
державних підприємств груп В і Г, функції управління майном яких здійснює ЦА ФДМУ у зв‘язку з
прийняттям рішення про їх приватизацію.
Переважна більшість державних підприємств, які передаються уповноваженими органами
управління до Фонду державного майна України перебувають фактично у стані банкрутства, у
зв’язку з чим, оптимальним виходом із ситуації яка склалася, є приватизація таких державних
підприємств, метою якої є залучення до управління підприємствами ефективного приватного
інвестора з потужним фінансовим та адміністративним ресурсом.
РВ ФДМУ по Донецькій області
Представник профспілки ПАТ «Укрвуглепромтранс» залучався до розроблення проекту фінансового
плану на 2015 рік у частині соціально-економічних питань, у результаті чого фінансовим планом
ПАТ на наступний рік передбачені відрахування на соціальні заходи у розмірі 90 тис. грн.
РВ ФДМУ по Кіровоградській області:
Керівникам підприємств державного сектору економіки рекомендовано залучати представників
профспілкових організацій до розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного
розвитку підприємства та підготовки пропозицій керівництву та/або наглядовій раді суб’єктів
господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємства на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законом та колективними
договорами.
РВ ФДМУ по Миколаївській області
В управлінні Регіонального відділення знаходяться 2 державних підприємства (ДП
«Володимирське», ДП «СГП «Миколаївське»), під час розроблення фінансового плану, в частині
планування витрат на охорону праці, залучаються представники профспілки.
РВ ФДМУ по Полтавській області
РВ тісно співпрацює з трудовими колективами ПАТ АПСП «Меридіан» та залучає його
представників до участі в реалізації укладання колективного договору на підприємстві , роботи
органів управління та контролю господарського товариства, роботи з керівником підприємства щодо
розроблення фінансового плану, тощо.

6.

контролю
своєчасності 2.14 Забезпечувати
виплати заробітної плати на своєчасну та в повному

обсязі виплату заробітної

РВ ФДМУ по Тернопільській області
У ІI кварталі 2015 року на ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" представник профспілкового
комітету залучався до розроблення фінансового плану на 2016 рік у частині соціально-економічного
розвитку підприємства.
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

ПІДПРИЄМ СТВАХ, аналізу
причин затримки виплат і
вжиття заходів щодо їх
усунення;
застосування заходів
матеріального та
дисциплінарного впливу до
керівників ПІДПРИЄМ СТВ,
на яких допущена
заборгованість із заробітної
плати.

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
заборгованості із
заробітної плати
працівникам державних і
комунальних економічно
неактивних підприємств та
підприємств-банкрутів, що
утворилась на кінець 2010
року

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.
У ІІ кварталі 2015 року на 01.06.2015 року центральним апаратом Фонду державного майна та його
регіональними відділеннями проведено 10 засідань тимчасових Комісій з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат.
РВ ФДМУ по Вінницькій області
У.2015 році в регіональному відділенні діє Тимчасова комісія по погашенню заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. До складу
комісії входить представник Федерації профспілок у Вінницькій області..
Заборгованість по заробітній платі на підприємствах підпорядкованих регіональному відділенню
відсутня.
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.06.2015 складала 493,3 тис. грн.
В регіональному відділенні створена та діє тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, до складу
якої входить представник Дніпропетровськ-кого обласного об’єднання профспілок Ведеться робота
із вирішення питання погашення заборгованості.
РВ ФДМУ по Донецькій області
ТОВ «Цегельний завод «ПЕРСПЕКТИВА» з державною часткою у статутному капіталі 56,4%, яке
знаходиться в управлінні регіонального відділення та має заборгованість із виплати заробітної плати,
не здійснює господарську діяльність з листопада 2011 року у зв’язку з відсутністю керівного складу.
Регіональним відділенням вживаються заходи щодо призначення директора товариства.
До складу «Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат», діючої у регіональному відділенні,
призначений представник Донецької облпрофради. Протягом звітного періоду проведено 3 засідання
вказаної комісії, на яких розглядались питання щодо прискорення погашення заборгованості із
виплати заробітної плати колишнім працівникам ВАТ–банкрутів та приймались відповідні рішення.
РВ ФДМУ по Львівській області
Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській області постійно здійснюється моніторинг стану
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 №863 "Про посилення контролю
за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат" в регіональному відділенні створена Тимчасова комісія з

питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та
інших соціальних виплат. На засіданнях Тимчасової комісії щомісячно заслуховуються керівники
акціонерних товариств, корпоративні права держави яких перебувають в управлінні та на контролі
регіонального відділення, по питаннях виплати заробітної плати, вжиття заходів щодо погашення
заборгованості, погашення заборгованостей перед Пенсійним фондом та Державним бюджетом. На
засідання Тимчасової комісії крім керівників товариств, що допустили ріст заборгованості із
заробітної плати, запрошуються голови профспілкових організацій даних товариств. У ІI-му
кварталі 2015 року регіональним відділенням проведено три засідання Тимчасової комісії
(28.04.2015, 26.05.2015, 24.06.2015).
РВ ФДМУ по Тернопільській області
Згідно із статистичною звітністю (Форма № 1-ПВ „Звіт з праці” за січень-лютий 2015 року), наданою
ПАТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” та ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”, які
перебувають у сфері управління Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області, станом
на 01.06.2015 заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 1276,5 тис.грн. виникла в одного
господарського товариства, а саме ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно".
Регіональне відділення листом від 13.05.2015 № 11-08-01776 звернулося до керуючого санацією
товариства Александрової К.Є. з проханням вжити усіх можливих заходів з метою повної ліквідації
заборгованості із виплати заробітної плати та листом від 22.06.2015 №11-08-02368 щодо подання до
Регіонального відділення графіку погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам
і надання щосереди інформації про стан його виконання

