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Стислий зміст
Даний бриф розкриває ключові проблеми державних підприємств (надалі
–«ДП» або «держпідприємство») Міністерства оборони (надалі - “МОУ” або
“Міноборони”). Міністерство оборони України має у своєму підпорядкуванні 114
підприємств (станом на січень 2020 року), фінансовий стан яких незмінно з
року в рік погіршується, і переважна більшість яких не бере участі у
забезпеченні потреб ані МОУ, ані ЗСУ. Крім того, Керівні принципи Організації
економічного співробітництва та розвитку - ОЕСР - щодо корпоративного
врядування на підприємствах державної форми власності, які останніми
роками намагається впровадити в рамках чинного законодавства українська
влада, чітко демонструють, що урядові органи мають бути позбавлені функцій
всеосяжного управління державними суб’єктами підприємницької діяльності.
Адже це призводить до значних корупційних ризиків, що є загрозою діяльності
та розвитку таких суб’єктів.
Завдання даного аналітичного огляду полягає у виокремленні корупційних
ризиків, які стоять на заваді реалізації основної мети діяльності державних
підприємств Міністерства оборони України, а саме забезпеченні потреб
Міністерства та Збройних Сил України, та надання рекомендацій задля
усунення виявлених ризиків.
Ризики виділені не тільки у процесі управління і функціонування підприємств,
але і у процесі їх реорганізації та ліквідації.
Посадові особи Міністерства відмовляються втрачати контроль над сотнею
державних підприємств попри незабезпечення переважною більшістю
підприємств Міноборони потреб міністерства та ЗСУ, хронічні багатомільйонні
збитки від діяльності таких підприємств, а також урядові плани щодо
приватизації.
Процеси ліквідації та реорганізації держпідприємств Міністерства оборони
України розтягнулися на роки, адже накази про реорганізацію та ліквідацію
держпідприємств Міністерства оборони України інколи не містять встановленої
дати завершення процедур реорганізації та ліквідації. Ліквідаційні комісії та
комісії з реорганізації підприємств МОУ очолюють директори цих ДП, які є
зацікавленими особами у тому, щоб приховати результати власних
неефективних діяльності та рішень, в той час як у складі таких комісій
представники органу управління інколи відсутні повністю.
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Неефективна кадрова політика Міністерства щодо державних підприємств
полягає у відсутності прозорої та конкурсної основи відбору кандидатів на
посади директорів держпідприємств та використанню практики призначення
тимчасово виконуючих обов’язки директорів на постійній основі замість
повноцінних директорів.
Рекомендації по усуненню перелічених ризиків в умовах чинного українського
законодавства та економічних реаліях України включають: проведення заходів
із встановлення реального стану справ в юридичних особах сфери управління
МОУ, виокремлення діючих ДП, які необхідні для забезпечення статутної
діяльності МОУ та ЗСУ в системі національної безпеки та оборони та передача
тих підприємств, які не відповідають жодному із критеріїв, на приватизацію,
впровадження стандартів ОЕСР на підприємствах, які залишаться в управлінні
МОУ, тощо.
Під час підготовки огляду використані нормативно-правові акти, які
регламентують діяльність державних підприємств Міністерства оборони
України, акти ревізій органів зовнішнього та внутрішнього фінансового
контролю, а також проведено інтерв’ювання посадових осіб Міністерства.
Аналітичний огляд буде цікавий для вивчення та використання посадовим
особами Міністерства оборони України, Кабінету Міністрів України, народним
депутатам України, управлінцям, юристам, фінансистам, аудиторам та всім
небайдужим до розвитку Збройних Сил України громадянам.
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Вступ
В сьогоднішніх законодавчих, фінансових та управлінських реаліях
Міністерство оборони України як орган влади не продемонструвало здатності
забезпечити ефективний контроль над власними державними підприємствами.
Протягом останніх чотирьох років чистий фінансовий результат
держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони, незмінно
погіршується1.
Негативні результати фінансово-господарської діяльності державних
підприємств Міноборони призвели до зношення основних фондів, накопичення
різного виду заборгованостей перед кредиторами та бюджетом, і, як наслідок,
до економічної неспроможності забезпечити потреби Збройних Сил України.
У 2018 році в Міністерстві розробили перспективний план розвитку
держпідприємств, який чинний по сьогоднішній день. Однак, є підстави
вважати, що даний документ не відповідає на стратегічне питання: які саме
підприємства із 114 (що є у сфері управління міністерства станом на січень 2020
року) є необхідними для забезпечення потреб МОУ та ЗСУ, а які не несуть
жодної користі для військового відомства.
Відсутність стратегії управління державними підприємствами, процеси
реорганізації та ліквідації, які затягнулися на роки, неефективна кадрова
політика Міноборони призводять до накопичення боргів на держпідприємствах
та втрати їх ресурсів і активів.
Тому сьогодні Міністерство потребує перегляду власної політики щодо
управління підприємствами. Зокрема, даний аналітичний документ є спробою
запропонувати альтернативні рішення для реформи державних підприємств
Міністерства, які передбачають проведення серії заходів з переформатування
діяльності підприємств, а також впровадження комплексних змін в чинне
законодавство з метою підвищити ефективність державних підприємств, які
можуть взяти участь у забезпеченні потреб ЗСУ.

1
Звіти про виконання зведеного фінансового плану державних підприємств Міністерства оборони
України за 2016-2018 рр.
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І. Державні підприємства Міністерства оборони: сучасний
стан та спроможність Міністерства до їх управління та
реформування
Історія державних підприємств МОУ та світова практика
Під управлінням Міноборони в різні періоди функціонувала низка державних
підприємств багатьох видів діяльності, які користувалися майном Збройних
Сил України. Головна мета створення таких підприємств – реалізація
замовлень Міноборони, а також виконання в інтересах ЗСУ різних завдань:
військове, житлове і нежитлове будівництво, підтримка та ремонтні роботи
казарменно-житлового фонду, ремонт озброєння та військової техніки, надання
послуг з харчування, торгівлі, готельні послуги тощо.
Похідні завдання, які покладаються на діючі державні підприємства
Міноборони, як і на будь-які інші підприємства, - це ефективне використання
майна власника, тобто держави, та одержання прибутку.
Однак мета та завдання державних підприємств останніми роками не
досягаються, що доводиться проведеним нами оглядом.
Практика управління органом виконавчої влади численними суб’єктами
підприємницької діяльності успадкована з часів планової економіки СРСР, де не
було відкритого ринку та підприємств приватної форми власності.
У листопаді 1991 року новостворений Кабінет Міністрів України вперше
офіційно закріпив державні підприємства оборонної сфери за Міністерством
оборони. Уряд постановив, що Міноборони виконує функції по управлінню
державним майном, закріпленим за підвідомчими йому органами військового
управління,
об'єднаннями,
з'єднаннями,
частинами,
установами,
підприємствами та організаціями, за винятком функцій, що належать до
компетенції Фонду державного майна України2.
Не дивлячись на три десятки років незалежності, Міністерство оборони України
так і не змогло відмовитися від використання власних державних підприємств,
при чому відомству залишаються підконтрольними навіть магазини та готелі.
Хоча на приватному ринку вже давно є більш успішні альтернативи, які можуть
і замінюють державні підприємства у процесах забезпечення ЗСУ.
Загальна вартість переданих державних підприємств Міністерству оборони
досі точно не встановлена. За даними Рахункової палати у військовому
відомстві в різні періоди функціонувала велика кількість підприємств
2

року

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Міністерства оборони України" № 321 від 20.11.1991
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різноманітної спрямованості, яким на правах господарського відання надано
державне майно вартістю понад 100 млн гривень, що перебувало на обліку в
ЗСУ. При цьому аудитори визнають, що цифра є нерелевантною, через
відсутність у Міністерстві системи обліку майна державних підприємств3.
У 2020 році Північноатлантичний альянс ухвалив рішення про надання Україні
статусу партнера з розширеними можливостями. Такий крок наближає до
повноцінної участі в НАТО і, водночас, вимагає від України приведення системи
управління підприємствами Міністерства оборони до практик євроатлантичних
країн.
За світовою практикою міністерства країн-членів НАТО та ЄС виробляють
політику та розвивають систему публічних закупівель, аби отримати надійних
підрядників з приватного сектору, а не керують будівельними, ремонтними,
готельними та іншими підприємствами.
Крім того, політика Міністерства оборони України щодо управління власними
підприємствами суперечить курсу української влади, яка намагається
імплементувати світові практики управління підприємствами, викладені в
принципах ОЕСР.
Зокрема, мова йде про такі принципи:
1. Право власності держави щодо державного підприємства реалізується
задля задоволення суспільного інтересу. Політика власності держави
повинна бути чітко сформована прозора та підзвітна. Ця політика
повинна з певною періодичністю піддаватися критичному аналізу.
2. Держава діє як поінформований та проактивний власник. Зокрема,
передбачається спрощення та стандартизація організаційно-правової
форми діяльності державного підприємства, автономність державного
підприємства, забезпечення професійності та незалежності наглядових
рад,
підзвітність
та
відсутність
дискреційних
повноважень
організації-власника державного підприємства.
3. Чітке вираження очікувань держави щодо діяльності державного
підприємства, визнання нею відповідальності державного підприємства
перед зацікавленими сторонами, а також повне звітування державного
підприємства перед державою, зацікавленими сторонами та
громадськістю.

3
Звіт про результати аудиту ефективності управління об’єктами державної власності та державним
майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними
коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України, затверджений рішенням Рахункової
палати
№
4-1
від
26.02.2019
року
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/4-1_2019/zvit_4-1_2019.pdf
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4. Високі стандарти якості бухгалтерського обліку, розкриття інформації,
виконання законодавчих вимог і стандартів аудиту.
5. Наявність у наглядових радах державного підприємства необхідних їм
чітко окреслених повноважень, компетентності, об’єктивності та
доброчесності.
Для того, щоб зрозуміти рівень невідповідності організації управління
держпідприємствами Міноборони принципам ОЕСР, достатньо зазначити, що
на веб-порталі жодного підприємства немає повної та відкритої фінансової
звітності.
Типи державних підприємств МОУ за видом діяльності
Кількість державних підприємств Міністерства оборони України є динамічною
величиною і регулярно оновлюється через процеси ліквідації та реорганізації
підприємств.
Згідно наказу Міністра оборони “Про функціональне управління об’єктами
державної власності” № 8 від 21.01.2020 року загальна кількість ДП МОУ
становить 114 підприємств, якими управляють чотири різні структурні
підрозділи Міністерства4.
1. Головне управління майна та ресурсів МОУ здійснює функціональне
управління 103 підприємствами;
2. Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ - 6 підприємствами;
3. Головне управління розвідки МОУ - 3 підприємствами;
4. Головне військово-медичне управління - 2 підприємствами.
15 із згаданих підприємств наразі перебувають на тимчасово окупованих
територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей. Наприклад, обидва
санаторії Головного військово-медичного управління розташовані в АР Крим.
За останньою інформацією ГУМР із 103 підпорядкованих підприємств 23
підприємства знаходяться в стані ліквідації; 10 підприємств знаходяться в стані
банкрутства; 9 підприємств знаходяться в стані реорганізації шляхом або
приєднання до інших ДП, або виділенням з інших ДП. Додатково в 7 ДП
процеси реорганізації протягом 2019 року завершені.

4
Наказ Міністра оборони “Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать
до сфери управління МОУ” № 8 від 21.01.2020 року https://bit.ly/3jiJhWG
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Зокрема в стані банкрутства перебувають такі ДП:
● ДП “Білоцерківський військовий торг”
● ДП
“Центральне
спеціалізоване
будівельне
управління
(госпрозрахункове)”
● ДП “Львівське будівельне управління”
● ДП “70 управління начальника робіт”
● ДП “Запорізький обласний центр соціальної адаптації звільнених
військовослужбовців і учасників бойових дій “Полігон”
● ДП “Черкаське будівельно-монтажне управління”
● ДП “Дніпррембудсервіс”
● ДП “971 управління начальника робіт”
● ДП “Київський завод “Ремдизель”
● ДП “Одеський автомобільний ремонтний завод”

Мал 1. Держпідприємства МОУ5.

5

Інформація із інтерв’ю із представниками ГУМР від 12.03.2020 року
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Варто зазначити про широкий спектр робіт та послуг, які надають підприємства
Міноборони. Це будівництво, лісозаготівля, готельні послуги та інше.

Мал 2. Розподіл підприємств за видами діяльності

Фінансові результати державних підприємств МОУ
Протягом останніх чотирьох років чистий фінансовий результат (прибуток
мінус збиток) державних підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України, незмінно погіршується. Якщо в 2016 році
сукупний річний прибуток близько сотні державних підприємств склав 136
тисяч гривень6, то наступного року прибуток змінився на збиток у сумі 22,4 млн
грн7. У 2018 році сукупний річний збиток становив 8,2 млн грн8, а 2019 - сума
збитку сягнула 38,7 млн грн9.
Загалом згідно зведеного фінансового звіту Міноборони за 2019 рік сума
доходів всіх підприємств сягнула 816,3 млн грн, при цьому видатки склали 855
6
Звіт про виконання зведеного фінансового плану державних підприємств Міністерства
України за 2016 рік
7
Звіт про виконання зведеного фінансового плану державних підприємств Міністерства
України за 2017 рік
8
Звіт про виконання зведеного фінансового плану державних підприємств Міністерства
України за 2018 рік
9
Звіт про виконання зведеного фінансового плану державних підприємств Міністерства
України за 2019 рік
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млн грн. Таким чином дивіденди від діяльності підприємств не відраховувалися
до державного бюджету України.
Сума податків до держбюджету становила 99,3 млн грн, до місцевих бюджетів 57,5 млн грн, інші платежі на користь держави склали 66,3 млн грн. Єдиний
внесок на єдине загальнообов’язкове державне страхування в 2019 році
становив 55,2 млн грн.
Витрати на оплату праці сягнули 274,6 млн грн. В середньому на підприємствах
Міноборони протягом 2019 року офіційно працювало 2 828 осіб (40 осіб - це
керівники, 768 осіб - адміністративно-управлінський персонал, 2020 осіб працівники).
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 7,4 тис грн,
одного керівника - 18,4 тис грн, одного управлінця - 9,2 тис грн.
Сумарна вартість активів підприємств складає 1,2 млрд грн. При цьому сума
боргів та зобов'язань перевищує половину від вартості активів - 636 мільйонів.

Мал 3. Співвідношення прибутків та збитків ДП МОУ10.

Наведені на початку фінансові результати можуть виявитися умовними, а не
остаточними. На значній кількості підприємств повноцінні фінансові звіти не
10

Інформація зі зведених звітів про виконання річних фінансових планів ДП МОУ.
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складаються або складаються із значним запізненням. На уточнюючі запити до
Головного управління майна та ресурсів звіти про виконання фінансових планів
за 2016 - 18 роки кожним підприємством окремо були надані частково. На
початок 2020 року майже відсутні звіти підприємств за 2018 рік.
Ситуацію з відсутністю звітів деяких підприємств за 2016-17 роки та масовою
відсутністю звітів у 2018 році у ГУМР пояснили хронічними фінансовими
проблемами на всіх ДП, відсутністю призначених директорів на деяких ДП та
втратою установчих та бухгалтерських документів на них.
Чистий фінансовий результат ДП МОУ (з наявних даних)
2015,
2016,
2017,
2018,
тис грн тис грн тис грн тис грн
ДП "Львівський військовий лісокомбінат"
882
1260
94
-3419
ДП "Білоцерківське управління військово-будівельних робіт"
178
-118
31
55 УНР
-662
6
30
ДП "Київська контора матеріально-технічного забезпечення"
217
228
222
ДП "Черкаське військове лісництво"
997
1311
1550
417 УНР
5
18
23
ДП "Одеський проектний інститут"
23
-46
ДП "Центральний проектний інститут"
273
175
209
269
ДП "Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат"
2186
2499
478
298
ДП "703 металообробний завод котельного обладнання"
5
13
-1182
ДП “Харківська контора матеріально-технічного забезпечення”
-180
-228
-1
ДП "Київське управління механізації і будівництва"
61
62
67
ДП "Одеський завод будівельних матеріалів"
17
20
ДП "Білоцерківський військовий торг"
-15
8
32
643 УНР
88
-97
13
ДП “Київський механічний завод”
-1642
-947
105
ДП "Готель "Козацький"
-2302
-792
-24
ДП "Київське управління начальника робіт"
-161
-583
102
ДП "Київський деревообробний завод"
141
-547
ДП "Подільськвибухпром"
16
12,6
28 УНР
82
84
-2245
ДП "Укроборонпостачальник"
0
-164
1 УНР
55
14
8
ДП "Українська дорожньо-транспортна компанія "Воєнконверс-43"
-24
-83
1
Концерн "Військессетменеджмент"
75
200
-614
Концерн "Військторгсервіс"
633,9
582,2
-3419
ДП "Львівський завод збірних конструкцій"
390
83
ДП "Західвійськбуд"
-36
5
ДП Чернігівський військовий лісгосп
3385
1037
ДП "Укрспецналадка"
12
7
ДП "Укрспецконверсія"
134
15
Чистий прибуток
Чистий збиток

Назва
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Законодавчі засади управління державними підприємствами Міністерства
оборони України
Міністерство оборони управляє державними підприємствами на основі
загальних положень чинного законодавства України для всіх органів
виконавчої влади.
Серед функцій Міноборони, які закріплені Законом України “Про оборону
України” №1932 від 06.12.1991 року, визначено, зокрема, здійснення управління
переданим йому військовим майном і майном підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.
Закон України “Про управління об'єктами державної власності” від 21.09.2006
року визначає повноваження Кабінету Міністрів України та уповноважених
ним органів щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів,
пов'язаних з володінням з метою задоволення державних та суспільних потреб.
Об'єктами управління державної власності є, зокрема, майно державних
підприємств, а серед суб’єктів, які управляють державним майном, зазначені
міністерства.
Таким чином, для державних підприємств своєї сфери відання Міністерство
оборони України є суб’єктом управління, а майно, передане від Міноборони до
держпідприємств, є об’єктом управління.
Положенням про Міністерство оборони України, яке затверджене постановою
КМУ № 671 від 26.11.2014 року, на Міністерство оборони покладено перелік
завдань щодо управління державними підприємствами. А саме визначено, що
Міністерство:
1.

2.

3.
4.

утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що
належать до сфери управління Міноборони, затверджує положення про
них (їх статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з
управління об’єктами державної власності;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Міноборони,
приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
веде облік об'єктів державної власності, які належать до сфери
управління Міноборони;
подає Держрезерву пропозиції щодо створення, обслуговування та
зберігання
матеріальних
цінностей державного резерву на
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери
управління Міноборони;
забезпечує дотримання підприємствами, установами і організаціями, які
здійснюють поставку військової продукції для Збройних Сил, вимог
законодавства з питань формування, зберігання і використання запасів
матеріальних цінностей державного резерву;
подає Мінекономіки пропозиції щодо створення, розвитку, утримання,
передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на
підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери
управління Міноборони;
організовує
в
установленому
порядку
бронювання
військовозобов’язаних, що працюють в Міноборони, на підприємствах, в
установах та організаціях, які належать до сфери управління
Міноборони, на період мобілізації і на воєнний час;
забезпечує в установленому законом порядку через Генеральний штаб
Збройних Сил разом з іншими військовими формуваннями,
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування функціонування системи військового обліку
громадян,
організовує
військовий
облік
призовників
і
військовозобов’язаних, що працюють у Міноборони, на підприємствах, в
установах та організаціях, які належать до сфери управління
Міноборони;
здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю
Міноборони, Збройних Сил, підприємств, установ і організацій, які
належать до сфери управління Міноборони, а також стосовно актів, які
ними видаються, забезпечує в установленому порядку доступ до
публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони;
забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, розроблення
та здійснення заходів для запобігання і протидії корупції та недопущення
вчинення правопорушень, контроль за їх реалізацією в апараті
Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать
до сфери його управління, та Збройних Силах;
здійснює добір кадрів в апарат Міноборони та на посади керівників
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його
управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців та військовослужбовців
апарату Міноборони;
організовує планово-фінансову роботу в апараті Міноборони, на
підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його
управління, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку;
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13.

14.

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію
державної політики у сфері охорони державної таємниці, захисту
інформації з обмеженим доступом, інформаційної безпеки та
кібербезпеки, а також технічний захист інформації, контроль за її
збереженням в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і
організаціях, які належать до сфери його управління;
забезпечує функціонування системи управління охороною праці в
Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі, координує та
здійснює контроль за такою роботою в органах військового управління,
військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових
навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових ліцеях,
установах і організаціях Збройних Сил та Держспецтрансслужби, а також
на підприємствах, які належать до сфери управління Міноборони.

У 2016 році Міністр оборони наказом № 258 від 16.05.2016 року затвердив
Положення про Головне управління майна та ресурсів, яким визначив цей
структурний підрозділ відповідальним за забезпечення реалізації повноважень
щодо здійснення управління об’єктами державної власності та державним
майном, закріпленими за державними підприємствами, установами,
організаціями та державними господарськими об’єднаннями, що належать до
сфери управління Міноборони.
Стратегія управління державними підприємствами МОУ
Наприкінці 2018 року в Міністерстві оборони України була затверджена
Перспективна схема реформування державних підприємств та установ, які
11
перебувають у функціональному управлінні ГУМР до 2022 року . Однак є
підстави вважати, що даний документ не відповідає на стратегічне питання: які
підприємства дійсно потрібні для забезпечення потреб МОУ та ЗСУ.
Всі заходи з реформування та створення нової системи управління
державними підприємствами Міноборони передбачається здійснити до 2022
року за такими основними напрямками:
● визначення переліку підприємств, які задіяні або можуть бути задіяні для
забезпечення потреб ЗСУ;
● приватизація, ліквідація або реорганізація підприємств, що не задіяні у
забезпеченні потреб ЗСУ чи не мають конкурентоспроможного
виробництва;
● передача в оренду цілісних майнових комплексів, що не задіяні у
забезпеченні потреб ЗСУ.
11

Лист Державного секретаря Міністру оборони № 21927/з від 13.12.2018 року
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Згідно з даною Схемою у функціональному управлінні ГУМР ухвалено залишити
41 ДП, без урахування 12 ДП, які знаходяться на окупованих територіях, та 9 ДП,
які знаходяться у стадії банкрутства.
На приватизацію вирішено передати 6 ДП.
Ефективність даної Схеми ставлять під сумніви наступні фактори.
1. На сьогодні переважна більшість державних підприємств МОУ не здатні
забезпечити потреби ЗСУ.
За даними Рахункової палати станом на 2019 рік лише одне державне
підприємство МОУ повноцінно забезпечувало виконання статутних завдань. Це
ДП “Монтажник-Україна”, яке управляється ГУР. Понад 90% діяльності даного
ДП здійснюється в інтересах ЗСУ та Головного управління розвідки
Міноборони. Так, за 2015–2018 роки при обсязі виконаних підприємством
будівельно-монтажних робіт у загальній сумі 290,6 млн грн в інтересах
Міноборони (ГУР Міноборони) виконано робіт на 268,2 млн грн, або 92,3
12
відсотка.
Серед основних причин, чому ДП МОУ не можуть забезпечити потреби ЗСУ
варто виокремити наступні:
● Негативні результати фінансово-господарської діяльності;
● Незадовільний стан основних фондів (зокрема застаріле та несправне
обладнання);
● Накопичення різного виду заборгованостей: перед кредиторами,
дебіторська заборгованість, із заробітної плати, із сплати податків до
бюджетів різних рівнів та інше;
● Економічна неспроможність конкурувати з приватними сектором.
2. Перспективна схема реформування державних підприємств не враховує
діяльність ДП інших управлінь Міноборони, крім ГУМР (ГКЕУ, ГУР та ГВМУ).
3. Фактично в управлінні ГУМР залишиться більше підприємств, ніж 41,
оскільки до даних 41 ДП будуть приєднанні 20 ДП. 23 ДП мають бути
ліквідовані - залишки їх майна будуть приєднані до інших ДП ГУМР.
12
Звіт про результати аудиту ефективності управління об’єктами державної власності та державним
майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними
коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України, затверджений рішенням Рахункової
палати
№
4-1
від
26.02.2019
року
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/4-1_2019/zvit_4-1_2019.pdf
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ІІ. 
Типові корупційні ризики на державних підприємствах
Міністерства оборони України
Типові корупційні ризики у функціонуванні підприємств
На сьогодні відсутні передумови для оптимізму щодо фінансового
оздоровлення державних підприємств Міноборони. Після проведеного аналізу
фінансових результатів діяльності ДП, результатів внутрішнього та зовнішнього
фінансового і управлінського контролю над ДП, а також після проведених
інтерв’ю з представниками ГУМР та інших управлінь ЗСУ та МОУ варто
виділити системну проблему, яка призводить до погіршення фінансового стану
підприємств.
У сьогоднішніх законодавчих, фінансових та управлінських реаліях
Міністерство оборони України як орган влади не здатне забезпечити
ефективний контроль над діяльністю власних державних підприємств.
Така проблема містить дві складові. А саме:
1. Відсутність стратегії управління державними підприємствами
(включаючи принципи реорганізації/ліквідації/приватизації).
2. Неефективна кадрова політика.
Наведені проблеми призводять до типових фінансових порушень на підприємствах:
● Накопичення кредиторських, дебіторських боргів, боргів з сплати податків до
бюджетів різних рівнів, боргів зі сплати заробітної плати та іншого.
● Втрати установчих та фінансових документів державних підприємств.
І як наслідок - до таких порушень:
● Втрати нерухомого та рухомого майна, які перебували на балансі підприємств.
● Нелегальна передача за готівку в оренду нерухомого та рухомого майна, а
інколи частини цілісного майнового комплексу.
● Нелегальне використання основних фондів та персоналу державних
підприємств на користь приватних підприємств.
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Ризики під час приватизації
Відповідно до Перспективної схеми реформування державних підприємств та
установ, які перебувають у функціональному управлінні ГУМР до 2022 року на
приватизацію вирішено передати 6 ДП.
Перелік ДП МОУ для приватизації
ДП

Основний вид діяльності

209 УНР

організація будівництва

55 УНР

організація будівництва

ДП “Укроборонпостачальник”

організація будівництва

Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц”

добування піску, гравію, глин і каоліну

ДП “Укрконверсбуд”

організація будівництва

417 УНР

організація будівництва

Дані підприємства були виокремлені за основним критерієм: вони вже не
можуть бути задіяні для забезпечення потреб ЗСУ.
Але фінансові результати підприємств Міноборони та результатами перевірок
держпідприємств Головною інспекцією МОУ та Військовою службою
правопорядку ЗСУ підтверджують глибокий економічний занепад, в якому
перебуває більша кількість підприємств Міноборони та власне кризу
управління самого Міністерства. Це дає підстави вважати, що кількість обраних
підприємств до приватизації є суттєво заниженою.
Протягом 2019 року Інспекція провела перевірки 4 підприємств - ДП
“Вінницьке інженерно-будівельне управління”, 417 управління начальника робіт
(яке заплановане до приватизації), Львівський завод збірних конструкцій та
Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат. Жодне з даних ДП не бере
участь у забезпеченні потреб ЗСУ.
Наприклад, інспектори з’ясували, що ДП “Вінницьке інженерно-будівельне
управління” не бере участі в тендерах з будівництва Міноборони. Відсутність
виконання замовлень в інтересах МОУ на ДП пояснюють тим, що у Вінницькій
області такі процедури не оголошувалися протягом 2017-18 років в системі
Prozorro. Втім, інспектори встановили, що в області тендери були, однак ДП не
брало в них участь через персональне небажання керівництва пересувати
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обладнання та колектив в межах області . З 2009 року Вінницьке
інженерно-будівельне управління не отримувало замовлень від МОУ та ЗСУ.
Через значну конкуренцію у будівельній галузі в приватному секторі та участь
багатьох конкуруючих фірм в тендерних процедурах, Львівський завод збірних
конструкцій по ціновій категорії не виграє тендери та не одержує замовлення в
14
інтересах Міністерство оборони України та ЗСУ .
В Івано-Франківському військовому ліспромкомбінаті відсутня необхідна
лісозаготівельна, автотракторна та трелювальна техніка для виконання
15
лісозаготівельних робіт для МОУ та ЗСУ .
Станом на 01.04.2018 року на підприємстві “Івано-Франківський військовий
ліспромкомбінат” дебіторська заборгованість склала 17,7 млн грн, а
кредиторська - 45,1 млн грн16
Військова служба правопорядку провела перевірку поліграфічного
підприємства “Армія України”. Згідно з доповіддю на ім’я Міністра оборони
дане підприємство з 2013 року не веде жодної діяльності, лише тривають судові
17
спори навколо нерухомості цього ДП .
Висновки органів фінансового контролю щодо результативності ДП у
забезпеченні потреб МОУ та ЗСУ, а також фінансові результати ДП суперечать
висновкам фахівців ГУМР щодо необхідності приватизувати лише 6 ДП.
Матеріали Рахункової палати та органів внутрішнього контролю Міністерства
оборони свідчать, що переважна більшість державних підприємств не
виконують свої завдання, а саме: забезпечення потреб Міноборони та ЗСУ,
отримання прибутку та збереження економічної вартості майна. Натомість
ГУМР виокремив на приватизацію лише 6 із 114 підприємств, або 5,2% від
загальної кількості.
Також є підстави припускати персональне небажання фахівців ГУМР
зменшувати кількість підприємств під власним управлінням. За результатами
інтерв’ю було встановлено, що станом на березень 2020 року замість 6 ДП до
приватизації були підготовлені лише 3. Це може пояснюватися тим, що при
зменшенні кількості ДП під управлінням ГУМР після приватизації, кількісний
13
Акт про результати інспекційної перевірки ДП “Вінницьке інженерно-будівельне управління” №
221/1353 від 01.06.2018 року
14
Акт про результати інспекційної перевірки Львівського заводу збірних конструкцій № 221/2115 від
17.09.2019 року
15
Акт про результати службового розслідування ДП “Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат”
№ 221/1134 від 14.05.2018 року
16
те саме
17
Доповідь Міністру оборони України № 306/1/257 від 13.01.2020 року
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склад персоналу ГУМР може бути суттєво скорочений.
Разом з тим урядова програма приватизації відкрила можливості вирішити
багаторічні проблеми процесів реорганізації та ліквідації державних
підприємств МОУ, під час яких знецінюються такі підприємства, а Міністерство
оборони України втрачає рухоме та нерухоме майно, виробничі ресурси.
Ризики під час ліквідації та реорганізації
Заходи з реорганізації та ліквідації18 підприємств в межах одного органу
управління є сталою практикою, яка має ряд позитивних наслідків. Зокрема це:
● підвищення ефективності управління підприємствами за рахунок
скорочення їх кількості;
● створення умов для ефективного внутрішнього контролю;
● підвищення ефективності використання ресурсів підприємств;
● покращення загальних фінансово-економічних показників підприємств.
Однак така практика, яка зарекомендувала себе в приватному секторі, не
працює в Міністерстві оборони України.
На сьогодні із 23 державних підприємств Міноборони в ліквідації, щодо 9
підприємств (понад 30%) процес ліквідації був розпочатий 5 років назад і
раніше. 19
Список ДП МОУ, які ліквідують понад 5 років
ДП

Рік наказу про ліквідацію

ДП “Видавничо-поліграфічне підприємство “Слава і Честь”

2007

ДП “
Управління капітального будівництва”

2007

ДП “Конверс-Схід”

2007

ДП “Південь-Ольвія”

2007

ДП “Воєнне видавництво України “Варта”

2009

ДП “Харківське управління механізації та будівництва”

2013

ДП “Київська військово-картографічна фабрика”

2014

ДП “Монтажник-Львів”

2015

ДП “Львівське будівельно-монтажне управління”

2015

18
19

див. Додатки 1 та 2
Інформація із інтерв’ю із представниками ГУМР від 12.03.2020 року
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Негативними наслідками процесів реорганізації/ліквідації державних
підприємств Міністерства оборони України, які затягнулися у часі, варто
назвати такі:
●
●
●
●

Втрата нерухомого майна на користь приватних структур;.
Знецінення рухомого майна, техніки, обладнання і т. д;.
Накопичення боргів як наслідок регулярні арешти рахунків та майна;.
Тінізація оренди нерухомого майна ДП (оплата послуг оренди готівкою).

Серед недоліків процесів реорганізації/ліквідації, які призводять до негативних
наслідків, варто виділити:
1. Ліквідаційні комісії та комісії з реорганізації ДП очолюють директори
цих ДП, які є зацікавленими особами у тому, щоб приховати
результати власних неефективних діяльності та рішень.
У 2015 році ліквідаційну комісію ДП “Армія України” очолив Заваленко І. В.,
20
який протягом 2013 - 15 років був тво директора даного ДП .
Під час ліквідації комісія припустилася вагомої помилки, через яку орган
управління Міноборони не зміг отримати повноцінний контроль над активами
ДП: не складено ліквідаційний баланс, який містив відомості про склад майна
підприємства, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результати їх
розгляду.
Загалом ліквідація ДП “Армія України” тривала три роки до 2018 року, однак
так і не була завершена. Того ж року Міністр оборони видав наказ про
реорганізацію ДП “Армія України” через приєднання до ДП “Київська контора
матеріально-технічного забезпечення”21.
Одним із членів комісії з реорганізації став Заваленко І. В., який попри
незадовільні показники діяльності ДП “Армія України” та незадовільні
результати ліквідації цього ДП, був призначений спеціалістом сектору по роботі
з державними підприємствами концерну “Військторгсервіс” Міноборони22.
Під час реорганізації було встановлено, що основні засоби ДП “Армія України”
не перебувають під охороною. Облікову кількість майна на підприємстві
неможливо встановити через відсутність первинних документів. Жорсткий
20

Доповідь Міністру оборони України № 306/1/257 від 13.01.2020 року

21 Наказ Міністерства оборони України № 333 від 10.07.2018 «Про реорганізацію державного



підприємства «Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України „Армія України“»
22 Доповідь Міністру оборони України № 306/1/257 від 13.01.2020 року
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диск з матеріалами бухгалтерського та податкового обліку був видалений
невідомими особами. Причини відсутності документів та жорсткого диску
Заваленко І. В. не пояснив.
Таким чином Заваленко І. В. зумів взяти участь як в безуспішний ліквідації, так і
в реорганізації ДП “Армія України” (яка тривала і на час написання даного
огляду), при чому саме за його керування держпідприємством зникли основні
документи, що завадило завершити ліквідацію та реорганізацію.
2. У складі ліквідаційної комісії та комісії з реорганізації ДП інколи
відсутні представники органу управління (наприклад, ГУМР).
Таким чином орган управління уникає прямої відповідальності за результати
реорганізації та ліквідації. Також орган управління не має операційної
можливості впливати на перебіг процесів реорганізації та ліквідації.
Під час інтерв’ю представники ГУМР пояснили відсутність власних
представників у деяких комісіях об’єктивним та суб’єктивним факторами.
Об’єктивні фактори полягають у відсутності фінансової винагороди за участь у
роботі комісії та логістичних перешкодах. Деякі державні підприємства
знаходяться далеко від м. Київ, а процеси реорганізації/ліквідації можуть
тривати місяцями та роками, через що представнику ГУМР фактично
доведеться переїхати з м. Київ в інше місто на час реорганізації/ліквідації.
Суб’єктивний фактор пояснюється персональним небажанням представників
ГУМР брати участь у роботі таких комісій через віддаленість деяких державних
підприємств від м. Київ, на яких процеси реорганізації/ліквідації тривають
довгий період часу.
3. Накази про реорганізацію та ліквідацію ДП інколи не містять
встановленої дати завершення процедур реорганізації та ліквідації.
Таким чином, дані процедури можуть тривати понад 10 років, а Міноборони
фактично втрачає можливість ефективно розпоряджатися власним нерухомим
та рухомим майном.
Варто відмітити, що рекомендації включати до складу комісії з реорганізації та
ліквідації представників органу управління, а також визначати чітку дату
завершення даних процедур передбачені 
Методичними рекомендаціями про
реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, які належать до
сфери управління Міністерства оборони України, затверджені Міністром
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оборони України № 11930/з від 19.09.2011 року, однак систематично не
виконуються ГУМР. Така негативна практика може бути пояснена тим, що у
ГУМР перед початком процедури реорганізації/ліквідації попередньо
розуміють проблеми підприємства і те, що обрана процедура затягнеться на
невизначений період часу. Втім, запитання, навіщо взагалі розпочинати
процедуру, щодо строків завершення якої немає орієнтовної інформації, буде
винесено за дужки.
Ризики кадрової політики
Проблеми в діяльності державним підприємств Міноборони підсилюються
неефективною кадровою політикою в міністерстві щодо ДП.
Кадрова політика в міністерстві має дві ознаки:
● Державні підприємства масово очолюють тимчасово виконуючі обов’язки
директорів.
● Відсутність відкритих та конкурентних кадрових конкурсів на посади
директорів державних підприємств.
Системною стала ситуація, за якою держпідприємством МОУ керує не
повноцінний директор відповідно до укладеного контракту з чітко визначеними
правами, обов’язками та відповідальністю, а тимчасово виконуючі обов’язки
директора, тимчасовість яких продовжується роками без визначених завдань
та відповідальності.
За результатами аудитів Департаменту внутрішнього аудиту МОУ протягом
2019 року встановлено, що із 11 діючих ДП 7 очолювали тво директора.
Для прикладу:
Протягом 2015 - 2018 років 643 УНР керував тво Пархоменко С. А. Аудитом
23
встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат у сумі 1,3 млн грн .
Протягом 2017 - 2019 років (дата завершення аудиту) ДП “Управління
капітального будівництва” керував тво Ілюха А. І. Аудитом встановлені ризики в
24
управлінні коштами та майном на суму 15,1 млн грн .
Протягом 2015 - 2019 років керівництво ДП “Укрконверсбуд” здійснював тво
Ілюха О. А. Відповідно до фінансової звітності підприємства станом на 2019 рік
25
дебіторська заборгованість склала 20,3 млн грн, кредиторська - 17,5 млн грн .

Лист Департаменту внутрішнього аудиту МОУ № 234/3640 від 09.10.2019 року
У тому ж листі.
25
У тому ж листі.
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Протягом 2013 - 2019 років (дата завершення аудиту) ДП “Управління
капітального будівництва та інвестицій” керував тво Салівон В. І. Кредиторська
заборгованість склала 18,2 млн грн, дебіторська не досліджена “у зв’язку з
відсутністю документів”. Аудитом встановлені фінансові порушення, що
26
призвели до втрат на суму 5,1 млн грн .
Окремо варто згадати трудові відносини між директором ДП “Вінницьке
інженерно-будівельне управління” Коробковим В. І. та МОУ. Станом на 2019 рік
функції управління підприємством Коробков здійснював на підставі власного
наказу від 2011 року, згідно якого Коробков в односторонньому порядку
27
продовжив свої повноваження.
Серед негативних наслідків непризначення керівників та неукладання з ними
контрактів варто виділити:
● Відсутність відповідальності за невиконання фінансових планів, втрату
активів і порушення трудового законодавства.
● Відсутність контролю МОУ над процесом прийняття-передавання активів
від одного керівника до наступного, що створює ризики втрати активів.
● Відсутність контролю над накопиченням кредиторської та дебіторської
заборгованостей.
Практика ігнорування прозорих та конкурентних кадрових конкурсів
призводить до ситуації, коли на посадах опиняються директори із сумнівними
професійними здобутками.
Про невиважену та непослідовну кадрову політику Міноборони зазначили
аудитори Рахункової палати на прикладах ДП “Івано-Франківський військовий
ліспромкомбінат” та ДП “Харківське управління механізації та будівництва”.
В 2018 році тимчасове виконання обов’язків директора покладено на
Кочетигова М. І., який у попередні роки вже керував ліспромкомбінатом, і
приймав економічно необґрунтовані рішення, що привело до ризиків втрати
28
активів підприємства і створило передумови для банкрутства.

У тому ж листі.
Акт про результати інспекційної перевірки ДП “Вінницьке інженерно-будівельне управління” №
221/1353 від 01.06.2018 року.
28
Звіт про результати аудиту ефективності управління об’єктами державної власності та державним
майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними
коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України, затверджений рішенням Рахункової
палати № 4-1 від 26.02.2019 року.
26
27
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Головою ліквідаційної комісії ДП “Харківське управління механізації та
будівництва” Яхно П. Г. самовільно присвоєно статут, реєстраційні документи,
печатки та штампи, оригінали договорів про надання послуг, бухгалтерську та
фінансову звітність, накази по підприємству та інші документи. За період
роботи Яхно П. Г. на підприємстві не вівся бухоблік, а також знищено або
29
приховано документи, прийняті від попереднього директора .
“Місцезнаходження активів підприємства невідомо. З початку роботи голова ліквідаційної
комісії Яхно П. Г. на зв'язок не виходив, інформації про його місцезнаходження немає”.30

Причини
неефективної
політики
полягають
у
нечітких
нормах
нормативно-правових актів МОУ, які регулюють призначення директорів ДП.
Порядок призначення та звільнення керівників державних підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства оборони України, визначений
наказом Державного секретаря Міністерства 
“Про затвердження Інструкції про
порядок призначення та звільнення керівників державних підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства оборони України” № 5ДС від
13.04.2017 року. 31
Згідно Порядку призначення та звільнення керівників ДП керівники підприємств
призначаються на посаду на умовах контракту наказом Державного секретаря
за результатами проведеного конкурсу або на підставі обґрунтованих
пропозицій структурного підрозділу Міноборони, на який покладено
функціональне управління державними підприємствами.
З метою укомплектування вакантної посади керівника підприємства орган
військового управління доповідає Державному секретарю інформацію про стан
справ на підприємстві, проблемні питання та шляхи їх вирішення, результати
проведених внутрішніх аудитів, а також пропозиції щодо проведення
конкурсного відбору або щодо кандидатури (кандидатур) для призначення на
посаду керівника підприємства та можливий строк укладення з ним контракту.
При першому варіанті конкурсний відбір проводиться за рішенням
Державного секретаря в порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України “Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів
господарювання державного сектору економіки” № 777 від 03 вересня 2008
року.
У тому ж звіті.
Звіт Рахункової палати
31
https://bit.ly/3h5XQuQ. Відповідно до Закону України № 117-IX від 19.09.2019 ці повноваження
віднесені до компетенції Міністра, однак станом на дату проведення огляду зміни до Інструкції не вносились.
29

30

27

Державні підприємства Міноборони: як подолати корупцію і неефективність?

При другому варіанті керівники ГВМУ, ГКЕУ ЗСУ, ГУМР та ГУР мають
неконтрольовані можливості обирати кандидатів на посади ДП без врахування
критеріїв професійності та успішного попереднього досвіду управління.
Міністерство оборони України віддає перевагу другому варіанту, через що
критерій особистої лояльності кандидата до керівника структурного підрозділу
МОУ, який виключається під час конкурсів, може стати вирішальним.
Строк дії контракту з директором ДП також дискреційно визначаються
керівником структурного підрозділу. Контракт може бути укладений на строк
від одного до п’яти років та набуває чинності з моменту його підписання
сторонами і є підставою для видання наказу про призначення особи на посаду
керівника підприємства з дня, визначеного в контракті.
Пропозиції щодо строку контракту обґрунтовуються органом військового
управління в залежності від завдань та фінансово-економічного стану
підприємства, досвіду роботи кандидата на аналогічних або керівних посадах
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, або інших керівних
посадах та інших обставин.
Дискреція Державного секретаря щодо остаточного вибору змісту контракту,
що укладається з кандидатом, фактично створює умови для формування
неофіційної вертикалі персональної залежності у порядку:

Відсутність в контракті чітких показників ефективності для реальної та
своєчасної оцінки результатів діяльності директора ДП та встановлення строку
дії контракту керівником структурного підрозділу МОУ тільки посилює
персональну залежність від дискреційних повноважень останнього.
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ІІІ. Рекомендації щодо усунення корупційних ризиків в
діяльності державних підприємств Міністерства оборони
України
Державні підприємства є однією із “слабких сторін” управлінської діяльності
Міністерства оборони України, що було зафіксовано в Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України 2019 року32.
Відсутність стратегії управління державними підприємствами Міноборони,
процеси реорганізації та ліквідації, які затягнулися на роки, неефективна
кадрова політика призводять до накопичення боргів на держпідприємствах,
втрати їх ресурсів та активів, усунення від процесів забезпечення ЗСУ та МОУ, а
відтак до поразки під час конкуренції в приватному секторі.
Реформування державних підприємств Міністерства оборони України важливо
проводити у відповідності до рекомендацій Керівних принципів ОЕСР щодо
корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності33, які
націлені на забезпечення ефективності ДП в умовах вільного ринку.
Проте перед впровадженням таких принципів, спираючись на аналітичну та
статистичну інформацію, наведену у даному огляді, пропонується провести
підготовчу роботу з урахуванням чинного українського законодавства та
економічних реалій України.
Для того, щоб забезпечити ефективне управління державними підприємствами
Міністерства оборони України, необхідно впровадити комплексні зміни в чинне
законодавство та нормативно-правові акти Міністерства оборони України та
провести серію заходів
з переформатування діяльності державних
підприємств.
І захід полягає в організації та проведенні заходів із встановлення реального
стану справ в юридичних особах сфери управління МОУ - наявність
правовстановлюючих документів, результати діяльності, фінансово-економічні
показники, наявність та стан закріпленого рухомого та нерухомого майна,
кадровий ресурс тощо. Такі заходи варто здійснювати із залученням
незалежних органів, організацій чи експертів у формі аудитів, перевірок,
моніторингу тощо за розробленим планом та за допомогою єдиного

32
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів
України” № 188-IX від 04.10.2019 року
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інструментарію, щоб забезпечити збір достовірних даних для ухвалення
подальших управлінських рішень.
ІІ захід проводиться на основі отриманої за підсумками І етапу інформації та
полягає в розподілі підприємств на дві групи - діючі підприємства та
підприємства на приватизацію - за низкою критеріїв, серед яких, зокрема,
можуть бути такі:
1.
2.
3.

виконавці державного оборонного замовлення для МОУ, МВС, СБУ та
інших замовників;
виконавці тендерів для МОУ та ЗСУ;
наявність майна та ресурсів, необхідних для здійснення функцій МОУ та
ЗСУ.

Це дозволить виокремити саме діючі ДП, які необхідні для забезпечення
статутної діяльності МОУ та ЗСУ в системі національної безпеки та оборони.
Такі підприємства відповідно мають залишитися в управлінні Міноборони.
Ті підприємства, які не відповідають жодному із критеріїв, пропонуються для
приватизації.
Це дозволить швидко розвантажити Міноборони від зайвих управлінських
функцій щодо непотрібних підприємств та майна.
ІІІ захід полягає в ухваленні нових та актуалізації існуючих
нормативно-правових актів Міністерства оборони України, зокрема:
1.

прийняття Стратегії управління юридичними особами сфери управління
МОУ, де будуть зафіксовані основні принципи здійснення функцій органу
управління відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо
корпоративного врядування на підприємствах державної форми
власності, цілі та пріоритети такого управління, показники ефективності
тощо.

2.

запровадження конкурсного відбору на посади керівників юридичних
осіб сфери управління МОУ, зокрема, шляхом внесення змін до Порядку
проведення кадрових конкурсів на посаду директора державних
підприємств Міністерства оборони України.

3.

нормативне закріплення компетенції керівництва міністерства з
урахуванням чинного законодавства, строку дії контракту, показників
ефективності керівника на посаді, а також чіткої відповідальності
керівників за невиконання фінансових планів, втрату активів і порушення
трудового законодавства.
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4.

врегулювання проблемних питань в процесах реорганізації чи ліквідації
юридичних осіб, передбачивши чіткі дати завершення процесу
реорганізації/ліквідації; заборону керівнику юридичної особи очолювати
комісію з реорганізації/ліквідації; обов’язкову участь представника ГУМР
в комісії з реорганізації/ліквідації у якості голови комісії.

ІV захід
полягає в двох законодавчих змінах:
1.

прийняття закону про списання безнадійних заборгованостей державних
підприємств Міністерства оборони України перед державними
структурами.

Це дозволить провести фінансове оздоровлення тих державних підприємств,
що залишаються в сфері управління Міністерства оборони, а також тих, що
розподіляються на приватизацію, за аналогією до фінансового оздоровлення
34
державних підприємств концерну “Укроборонпром” в 2012 році .
2.

Прийняття закону про формування спеціального рахунку в державному
бюджеті України, куди будуть направлені 100% коштів, отриманих від
продажу державних підприємств. Кошти з даного рахунку будуть
направлені на закупівлю житла для військовослужбовців ЗСУ.

Це дозволить зацікавити посадових осіб Міністерства оборони України у
непопулярних заходах приватизації.

34
Закон України “Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку”№ 5213-VI від 06.09.
2012 року.
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Додаток 1
Алгоритм припинення державного підприємства Міністерства оборони
України шляхом його приєднання до іншого державного підприємства
1. Визначення державного підприємства Міністерства оборони України, яке
буде правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства,
що реорганізується.
2. Закріплення за правонаступником усіх прав та обов’язків державного
підприємства, що реорганізується, основних фондів та оборотних
засобів, інших цінностей державного підприємства, що реорганізується,
на праві господарського відання згідно із затвердженими
передавальними актами як внески до його статутного капіталу.
3. Призначення складу комісії з питань припинення.
4. Призначення голови комісії, який:
4.1 письмово повідомляє про реорганізацію державного підприємства
орган, що здійснює державну реєстрацію за місцем знаходження
підприємства, протягом трьох робочих днів з дати видання наказу та
надає документи, передбачені Законом України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань”, для внесення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань запису про рішення щодо припинення юридичної особи;
4.2розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких
публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи,
що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи –
державного підприємства та інформацію про порядок і строк
заявлення кредиторами претензій до нього (вимоги заявляються
кредиторами письмово протягом двох місяців із дня оголошення
повідомлення про припинення юридичної особи);
4.3вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості державного підприємства, що реорганізується;
4.4забезпечує дотримання вимог Цивільного та Господарського кодексів
України, законодавства України про працю, Закону України “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань” під час здійснення процедури припинення
діяльності державного підприємства;
4.5відповідно до трудового законодавства України забезпечує
додержання прав і законних інтересів працівників державного
підприємства, що реорганізується;
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4.6в двотижневий строк після видання наказу забезпечує надання у
повному обсязі представникам Департаменту внутрішнього аудиту
Міністерства оборони України документів, які відповідно до пункту 5.4
Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, є джерелами
аудиторських доказів;
4.7 після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та
задоволення чи відхилення цих вимог складає передавальний акт та
подає його на затвердження Міністру оборони України;
4.8після затвердження передавального акта забезпечує подання
документів, передбачених Законом України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань” до органів, які здійснили реєстрацію
державного підприємства, що реорганізується, для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
приєднання;
4.9забезпечує виконання вимог законодавства України щодо захисту
інформації з обмеженим доступом та її матеріальних носіїв;
4.10 мастикову печатку та мастиковий кутовий штамп разом із першим
примірником передавального акта передає до Галузевого державного
архіву Міністерства оборони України встановленим порядком згідно з
актом;
4.11 мастикові печатки, мастикові штампи з римськими цифрами II, III
тощо та інші печатки знищує встановленим порядком згідно з актом;
4.12 погоджує з Галузевим державним архівом Міністерства оборони
України акт передачі правонаступнику документів державного
підприємства, що реорганізується, строк зберігання яких становить до
10 років включно;
4.13 встановленим порядком передає до Галузевого державного архіву
Міністерства оборони України документи, що були утворені у процесі
діяльності державного підприємства, що реорганізується.
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Додаток 2
Алгоритм припинення державного підприємства Міністерства оборони
України
1. Призначення складу ліквідаційної комісії.
2. Голова ліквідаційної комісії:
2.1 письмово повідомляє про ліквідацію державного підприємства орган,
що здійснює державну реєстрацію за місцезнаходженням
підприємства, протягом трьох робочих днів з дати видання наказу та
надає документи, передбачені Законом України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань”, для внесення для внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань запису про рішення про припинення
юридичної особи.
2.2 Розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких
публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи,
що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи –
державного підприємства та інформацію про порядок і строк
заявлення кредиторами претензій до нього (вимоги заявляються
кредиторами письмово протягом двох місяців із дня оголошення
повідомлення про припинення юридичної особи).
2.3 Вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості державного підприємства, що ліквідується.
2.4 Забезпечує дотримання вимог Цивільного та Господарського кодексів
України, законодавства України про працю, Закону України “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань” під час здійснення процедури припинення
діяльності державного підприємства.
2.5 Забезпечує проведення інвентаризації наявного майна державного
підприємства, що ліквідується.
2.6 Забезпечує додержання прав і законних інтересів працівників
державного підприємства, що ліквідується, відповідно до трудового
законодавства України.
2.7 Попереджає керівника державного підприємства, що ліквідується,
про наступне вивільнення у строк, передбачений статтею 49-2
Кодексу законів про працю України, а також забезпечує дотримання
інших вимог цієї статті.
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2.8 Надає відомості про наступне вивільнення керівника державного
підприємства, що ліквідується, до державної служби зайнятості
відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.
2.9 Пісня закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та
задоволення чи відхилення цих вимог забезпечує складання
проміжного ліквідаційного балансу державного підприємства, що
ліквідується, який має містити відомості про склад майна
підприємства, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про
результати їх розгляду та подання його на затвердження Міністру
оборони України.
2.10
Забезпечує виплату грошових сум кредиторами державного
підприємства, що ліквідується, у порядку черговості, встановленої
статтями 111 та 112 Цивільного кодексу України.
2.11 Після затвердження розрахунків з кредиторами забезпечує
складання ліквідаційного балансу державного підприємства, що
ліквідується, та подання його на затвердження Міністру оборони
України.
2.12
Надає пропозиції щодо подальшого використання майна
державного підприємства, що ліквідується, яке залишилось після
задоволення претензій кредиторів.
2.13
Після затвердження ліквідаційного балансу забезпечує подання
його нотаріально засвідчених копій до органу, що здійснює державну
реєстрацію за місцем знаходження державного підприємства, що
ліквідується.
2.14 Забезпечує виконання вимог законодавства України щодо захисту
інформації з обмеженим доступом та її матеріальних носіїв.
2.15 Передає до Галузевого державного архіву Міністерства оборони
України мастикову гербову печатку та мастиковий кутовий штамп
встановленим порядком згідно з актом.
2.16 Знищує мастикові печатки та мастикові кутові штампи з рита інші
печатки римськими цифрами II, III тощо та інші печатки
встановленим порядком згідно з актом.
2.17 Погоджує з Галузевим державним архівом Міністерства оборони
України акт передачі документів державного підприємства, що
ліквідується, строк зберігання яких становить 10 років включно та
долучає його до ліквідаційного балансу.
2.18
Документи, що утворені у процесі діяльності державного
підприємства, що ліквідується, строк зберігання яких становить
більше 10 років, разом з першим примірником ліквідаційного балансу
передає до Галузевого державного архіву Міністерства оборони
України встановленим порядком.
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Джерела
Під час підготовки аналітичного огляду використовувалися наступні джерела:
Інтерв’ю з посадовими особами Міністерства оборони України
Фінансові звіти державних підприємств Міноборони за 2015 - 18 роки
Закони України:
● Цивільний кодекс України
● Господарський кодекс України
● Закон України “Про деякі питання заборгованості підприємств
оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну
"Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку” № 5213-VI від
06.09. 2012 року
● Закон України “Про запобігання корупції” 
№ 1700-VII від 14. 10.2014 року
● Закон України “Про оборону” № 1932-XIІ від 06.12.1991 року
● Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна” №
2269-VIII від 18.01.2018 року
● Закон України “Про управління об'єктами державної власності” № 185-V
від 21.09.2006 року
Нормативно-правові акти КМУ:
● Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про
Міністерство оборони України" № 671 від 26.11.2014 року
● Постанова Кабінету Міністрів України "Про Типову форму контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності” № 597 від
02.08.1995 року
● Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення конкурсного
відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору
економіки” № 777 від 03 вересня 2008 року.
Документи Міністерства оборони України:
● Акт про результати інспекційної перевірки ДП “Вінницьке інженерно-будівельне
управління” № 221/1353 від 01.06.2018 року
● Акт про результати службового розслідування ДП “Івано-Франківський
військовий ліспромкомбінат” № 221/1134 від 14.05.2018 року
● Акт про результати інспекційної перевірки Львівського заводу збірних
конструкцій № 221/2115 від 17.09.2019 року
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● Доповідь Міністру оборони України № 306/1/257 від 13.01.2020 року
● Методичні рекомендації про реорганізацію, ліквідацію підприємств,
установ і організацій, які належать до сфери управління Міністерства
оборони України, затверджені Міністром оборони України № 11930/з від
19.09.2011 року
● Лист Державного секретаря Міністру оборони № 21927/з від 13.12.2018
року
● Лист Начальника Головного управління майна та ресурсів № 329/з/3 від
04.04.2017 року
● Наказ Державного секретаря Міністерства “Про затвердження Інструкції
про порядок призначення та звільнення керівників державних
підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони
України” № 5ДС від 13.04.2017 року
● Наказ Міністра оборони “Про затвердження Положення про Головне
управління майна та ресурсів” № 258 від 16.05.2016 року
● Наказ Міністра оборони “Про функціональне управління об’єктами
державної власності” № 8 від 21.01.2020 року
Документи інших органів влади:
Звіт про результати аудиту ефективності управління об’єктами державної
власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами
Міністерства оборони України, та використання ними коштів, отриманих на
виконання замовлень Міністерства оборони України, затверджений рішенням
Рахункової палати № 4-1 від 26.02.2019 року
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