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Президенту України 

В. Зеленському 
 

Вельмишановний Володимире Олександровичу ! 
 

Засвідчуємо Вам свою повагу та висловлюємо Вам особисто подяку за  

оперативні кроки по виведенню авіабудівної галузі України з кризового стану. 

Насамперед, за Вашу ініціативу створення Міністерства стратегічних галузей 

промисловості України та введення до структури Уряду посади профільного 

Віце-прем'єр-міністра.  

Спільнота авіабудівників позитивно сприйняла призначення на посаду  

Віце-прем'єр-міністра - Міністра стратегічних галузей промисловості України 

Олега Уруського, про що одностайно засвідчили делегати Першого 

Всеукраїнського з'їзду авіабудівників. 

За цей нетривалий час ми встановили конструктивний діалог та почали 

вирішувати нагальні проблеми галузі – в першу чергу, це стосується підготовки 

Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної 

промисловості на 2021—2030 роки, якої немає вже понад десять років.  

Розпочаті та тривають колективні переговори з укладення Галузевої 

Угоди авіаційної промисловості України на 2021-23 роки. 

Відомо, що за півроку з дня утворення Мінстратегпрому та призначення 

О.Уруського на посаду Віце-прем'єр-міністра – Міністра в їх роботі було і є 

чимало перепон, які штучно створюються противниками відродження 

вітчизняної промисловості. Зокрема, Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України та Державний концерн "Укроборонпром" 

стримують процес передачі відповідних повноважень та промислових 

підприємств у сфери управління Мінстратегпрому. Таким чином, позбавляють 

Міністерство реальних важелів впливу на розвиток промисловості в Україні. 

Вельмишановний Володимире Олександровичу! Просимо 

прислухатись до позиції Профспілки авіабудівників України та підтримати 

Віце-прем'єр-міністра – Міністра стратегічних галузей промисловості 

України Олега Уруського, дати йому час для того, щоб він зміг 

продемонструвати реальні результати своєї діяльності та звітувати про 

власні досягнення чи помилки, на основі яких вже можна буде робити 

висновки та приймати відповідні рішення.  

За дорученням Президії ЦК Профспілки 
(постанова Президії ЦК ПАУ 

від 03.02.2021р. №П-37-4г) 

 

З повагою 

 

Голова Профспілки                                                              Я.В. Жугаєвич 

 
Плахова   044-205-74-25 


