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Державним концерном «Укроборонпром» (далі – Концерн) опрацьований Ваш 
електронний запит від 16.01.2020 і повідомляється наступне. 

Конституційний Суд України у рішенні від 20.01.2012 № 2-рп/2012 визначив, 
що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 
особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або 
фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання 
допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

У роз’ясненнях Міністерства юстиції України від 03.05.2012 звертається увага 
на те, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює право 
кожної особи: знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які 
відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони 
використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених 
законом; доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; вимагати 
виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації 
про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог 
закону; на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це 
необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; на відшкодування 
шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених 
законом. 

Отже, з метою недопущення порушення прав зокрема, М. Найєма гарантованих 
статтею 32 Конституції України (є нормою прямої дії) та ст. 10 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» Концерн просить повідомити мету збору інформації 
щодо заробітної плати його працівників. 

В той же час повідомляємо, що заступник Генерального директора з питань 
взаємодії із органами державної влади М. Найєм прийнятий в штат Державного 
концерну «Укроборонпром» 11.11.2019 та з того часу отримав заробітну плату 
(враховуючи всі виплати, надбавки, премії): 

 

Період Сума нарахувань, грн 

Листопад ` 2019р. 310 521,48 

Грудень ` 2019р. 175 010,00 

Січень ` 2020р. (аванс) 20 476,19 

 

Найменша заробітна плата в Концерні на сьогодні встановлена Генеральному  
директору Концерну виходячи з наступного: 

1. Контракт із А. Абромавичусом не укладено. 
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2. Відповідно до ст.3 Закону України «Про оплату праці» мінімальний розмір 
заробітна плата за виконану працівником місячну (годинну) норму праці – мінімальна 
заробітна плата.  

3. Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлено 
мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 4173 грн, відповідно до якої 
Генеральному директору Концерну і нараховується заробітна плата (на 2020 рік 
мінімальна заробітна плата встановлена в розмірі 4723 грн). 

Обов’язки Генерального директора Концерну визначені п. 51 Статуту Концерну, 
який затверджений поставною Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2018 № 849) «Деякі 
питання Державного концерну «Укроборонпром», відповідно до яких Генеральний 
директор Концерну: 

1) звітує перед Президентом України та уповноваженим органом управління про 
результати діяльності Концерну; 

2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети діяльності, виконання 
функцій і повноважень Концерну, учасників Концерну, повноважень органів 
управління Концерну Президентові України та уповноваженому органу управління (у 
тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного 
замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних 
цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі 
ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), 
центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування; 

3) вносить наглядовій раді пропозиції щодо внесення змін до Статуту Концерну; 
4) бере участь в установленому законодавством порядку у засіданнях 

уповноваженого органу управління з питань діяльності Концерну, засіданнях, колегіях 
та нарадах центральних органів виконавчої влади; 

5) діє від імені Концерну і представляє без доручення його інтереси у відносинах 
з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями, органами іноземних держав, міжнародними 
організаціями; видає від імені Концерну довіреності на вчинення юридичних дій; 

6) забезпечує: 
надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації 

про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності, що перебувають в 
управлінні Концерну, та зміну їх стану; 

проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну; 
проведення моніторингу фінансової діяльності учасників Концерну; 
проведення в установленому порядку інвентаризації майна Концерну та його 

учасників; 
проведення екологічного аудиту учасників Концерну; 
зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних 

органів управління Концерну та його учасників; 
виконання рішень наглядової ради Концерну; 
визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави; 
управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення 

заходів щодо охорони державної таємниці; 
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ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні 
Концерну, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких 
об'єктів; 

7) вносить у разі потреби на розгляд наглядової ради Концерну питання, що 
стосуються його діяльності; 

8) визначає порядок і розміри регулярних внесків учасників Концерну; 
9) затверджує: 
річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на 

середньострокову перспективу (три - п'ять років) учасників Концерну, та здійснює 
контроль за їх виконанням у встановленому порядку; 

положення, регламенти та інші документи Концерну; 
організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис Концерну; 
положення про філії і представництва Концерну; 
логотип та знак для товарів і послуг Концерну; 
10) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо кандидатур членів 

аудиторської служби Концерну; 
11) здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами 

держави у статутному капіталі акціонерних товариств, переданих в управління 
Концерну; 

12) визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави на загальних 
зборах та в наглядових радах суб'єктів господарювання, які є учасниками Концерну або 
функцію з управління корпоративними правами держави в яких здійснює Концерн, 
забезпечує їх обрання (призначення); 

13) приймає рішення про емісію власних цінних паперів та емісію цінних паперів 
учасників Концерну відповідно до законодавства; 

14) ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну; 
15) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не 

увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі 
корпоратизації учасників Концерну; 

16) приймає рішення про передачу в заставу та іпотеку майна Концерну, укладає 
відповідні угоди, надає згоду на передачу в заставу та іпотеку майна учасників 
Концерну в установленому законодавством порядку; 

17) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, 
згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському 
віданні чи оперативному управлінні; 

18) погоджує кредитну політику учасників Концерну; 
19) надає: 
згоду на залучення учасниками Концерну внутрішніх довгострокових (більше 

одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного 
року) кредитів (позик), надання гарантії або поруки за такими кредитами (позиками); 

учасникам Концерну згоду на оренду державного майна; 
пропозиції щодо умов договору оренди з урахуванням потреби в ефективному 

використанні орендованого майна; 
згоду на відчуження та списання об'єктів управління державної власності в 

оборонно-промисловому комплексі учасників Концерну; 
20) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності 

необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок учасників Концерну; 
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21) здійснює уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного 
призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву учасників Концерну з 
урахуванням доцільності їх подальшого збереження; 

22) приймає в установленому порядку рішення щодо передачі об'єктів державної 
власності від одного учасника Концерну до іншого або до Концерну; 

23) контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм 
розвитку орендованих об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні 
учасників Концерну, якщо такі програми передбачені договором оренди; 

24) організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що 
перебуває в управлінні учасників Концерну; 

25) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє 
інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з 
фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування та 
використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку; 

26) погоджує з Фондом державного майна плани реструктуризації та санації 
учасників Концерну в разі утворення за їх участю нових суб'єктів господарювання; 

27) здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну; 
28) видає накази і розпорядження з питань діяльності Концерну; 
29) видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в установах банків та 

інших кредитних організаціях у порядку, встановленому законодавством; 
30) вирішує питання організації господарської та зовнішньоекономічної 

діяльності, фінансування, обліку та звітності Концерну; 
31) укладає договори та угоди; 
32) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, зокрема щодо підписання 

наказів, розпоряджень, а також інших організаційно-розпорядчих документів; 
33) призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, 

укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням; 
 

34) забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих та 
інших нормативних документів учасників Концерну; 

35) затверджує статути (положення) учасників Концерну, зміни та доповнення 
до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог; 

36) за погодженням з наглядовою радою Концерну приймає рішення про 
припинення учасників Концерну; 

37) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Концерну, застосовує до них 
заходи заохочення та дисциплінарні стягнення; 

38) затверджує розмір і форми оплати праці працівників Концерну відповідно до 
законодавства; 

39) готує пропозиції щодо напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подає 
їх на розгляд наглядової ради Концерну; 

40) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо напрямів використання 
прибутку Концерну; 

41) готує і подає на розгляд наглядової ради Концерну пропозиції щодо 
показників діяльності Концерну; 

42) здійснює координацію поточної діяльності учасників Концерну; 
43) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном 

Концерну, в тому числі його коштами; 
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44) визначає порядок здійснення контролю ефективності використання коштів 
організаціями, що беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і 
зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають 
розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, 
створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, 
робіт, послуг, які фінансуються Концерном або фінансуються за рахунок позик, за  

якими він виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів 
господарських товариств, частка в статутному капіталі яких належить Концерну; 

45) приймає рішення з інших питань діяльності Концерну, крім питань, що 
належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну. 

 

 

 

В.о. Генерального директора                                                                    Р. Корж 
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