ВІДПОВІДІ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА ЗАЯВУ VII З'ЇЗДУ ПАУ
"ПРО СПРИЯННЯ ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"
№

1.

2.

КМУ
ВРУ
11.05.
17.05.
30.06.
2016
2016
2016
Затвердити довгострокову Надіслано Надіслано Надіслано
програму розвитку
для
для
для
авіаційної промисловості розгляду розгляду розгляду
України
до
до
до
Кабінету МЕРТУ МЕРТУ
Міністрів
України

Порушене у заяві питання
11.04.2016

Президент

МЕРТУ
(за дорученням КМУ)
22.06.2016

Напрямки розвитку та
реформування
галузі
авіабудування
визначені
Стратегією
розвитку
вітчизняної
авіаційної
промисловості на період до
2020 року від 27.12.2008р., яка
залишається чинною. МЕРТУ
разом з ДК "Укроборонпром"
розробляє Державну цільову
програму реформування та
розвитку
обороннопромислового комплексу на
період
до
2020
року,
невід'ємною частиною якого є
авіабудівні та авіаремонтні
підприємства.
Визначити єдиний
Надіслано Надіслано Надісла Було завершено об'єднання у
Центральний орган
для
для
но для складі ДК "Укроборонпром" всіх
виконавчої влади,
розгляду розгляду розгляд авіабудівних та авіаремонтних
відповідальний за роботу
до
до
у до
підприємств державної форми
галузі
Кабінету МЕРТУ МЕРТУ власності.
Функції
з
Міністрів
управління Концерном та
України
контроль за його діяльністю
здійснює Кабмін. У складі
концерну
утворений
літакобудівний
кластер
–
Українська
авіабудівна
корпорацію.

МЕРТУ
(за дорученням ВРУ)
25.07.2016
На підставі постанови КМУ
від
01.03.2014р.
№65
припинено
підготовку
проектів нових програм,
що потребують додаткового
фінансування з державного
бюджету.
Напрямки
розвитку
та
реформування
галузі
авіабудування
визначені
Стратегією
розвитку
вітчизняної
авіаційної
промисловості на період до
2020 року від 27.12.2008р.
МЕРТУ
разом
з
ДК
"Укроборонпром" розробляє
Державну цільову програму
реформування та розвитку
оборонно-промислового
комплексу на період до 2020
року, невід'ємною частиною
якого є авіабудівні та
авіаремонтні підприємства.
-

ДК "Укроборонпром"
20.05.2016
Довгострокова програма розвитку
авіаційної промисловості, проект
якої був розроблений і схвалений у
2010
році,
підлягає
доопрацюванню у зв'язку із
затвердженням Указом президента
України від 26.05.2015р. Стратегії
національної безпеки України та
затвердженням Указом Президента
України від 24.09.2015р. Воєнної
доктрини України.

Концерном в цілому підтримуються
пропозиції VII з'їзду ПАУ, проте,
слід взяти до уваги, що Концерн є
уповноваженим
суб'єктом
господарювання
з
управління
об'єктами державної власності в
оборонно-промисловому комплексі.
Тобто Концерн не належить до
органів державної влади. Таким
чином,
прийняття
рішень
із
переважної
більшості
питань,
викладених у Заяві знаходиться поза
межами повноважень Концерну.

3.

4.

5.

6.

Назначити в Уряді
посадову особу (на рівні
Віце-прем'єр-міністра)
відповідального за
координацію роботи
галузей обороннопромислового комплексу
України, в т.ч. авіаційної
промисловості
Сприяти забезпеченню
внутрішнього попиту на
продукцію підприємств
галузі в Україні, в т.ч.
через формування та
фінансування достатнього
рівня (не менше 40-50%
виробничих потужностей
базових підприємств
галузі) державного
замовлення на цивільну
продукцію та продукцію
оборонного призначення
(для потреб Міністерства
оборони та інших
спеціальних відомств)
Сприяти завершенню
колективних переговорів
та укладенню нової
Галузевої Угоди

Надіслано Надіслано
для
для
розгляду розгляду
до
до
Кабінету МЕРТУ
Міністрів
України

Надісла
но для
розгляд
у до
МЕРТУ

-

-

-

Надіслано Надіслано
для
для
розгляду розгляду
до
до
Кабінету МЕРТУ
Міністрів
України

Надісла
но для
розгляд
у до
МЕРТУ

Оборонне
замовлення
на
наступний бюджетний період
готує МЕРТУ з урахуванням
пропозицій
держзамовників
відповідно до покладеними на
державних замовників завдань.

-

-

Надіслано Надіслано
для
для
розгляду розгляду
до
до
Кабінету МЕРТУ
Міністрів
України
Якнайшвидше вирішити Надіслано Надіслано
проблему погашення
для
для
заборгованості заробітної розгляду розгляду
плати працівникам
до
до
підприємств галузі
Кабінету МЕРТУ
Міністрів
України

Надісла
но для
розгляд
у до
МЕРТУ

МЕРТУ готове до завершення
колективних переговорів та
укладення ГУавіа.

-

Угода планується до підписання.

Надісла
но для
розгляд
у до
МЕРТУ

-

-

У Концерні створено тимчасову
комісію з питань погашення
заборгованості із заробітної плати,
одним із основних завдань якої є
підготовка шляхів, механізмів і
способів вирішення проблемних
питань погашення заборгованості із
заробітної плати на підприємствахучасниках Концерну.

