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№  35 

23.09.2008р. 

 Президенту України 

 

В.А. ЮЩЕНКУ 

 

 

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 

 

В Україні сьогодні спостерігається досить швидкий розвиток громадянського 

суспільства, його окремих інститутів та елементів. Це стало можливим, зокрема, 

завдяки Вашим ініціативам і постійній підтримці. 

 Підтвердженням цього стало створення згідно з Указом Президента від 29 

грудня 2005 року № 1871 «Про розвиток соціального діалогу в Україні» Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради з метою підвищення ролі професійних 

спілок і організацій роботодавців та їх об’єднань у формуванні економічної та 

соціальної політики держави, подальшого розвитку соціального діалогу, як одного з 

головних чинників розвитку громадянського суспільства. 

Можливість долучитися до вирішення суспільно значимих проблем і 

відстоювання інтересів роботодавців у новоствореній інституції соціального діалогу, 

в значній мірі сприяла розбудові всеукраїнських об’єднань роботодавців. Так, 16 

липня 2007 року вперше відбулося зібрання повноважних представників 12 із 13, 

зареєстрованих на той час всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, які 

виявили бажання брати участь у діяльності Національної тристоронньої соціально-

економічної ради (далі – Національна рада). На цьому засіданні було прийнято 

рішення про обрання Співголовою Національної ради від сторони роботодавців 

Мірошниченка О.В. та направлено відповідне подання до Секретаріату Президента. 

В липні того ж року всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців 

була укладена угода про сторону всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців 

у складі Національної ради, до якої 4 вересня 2007 року, 13 березня та 11 квітня 2008 

року приєднались ще 5 всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. 

На виконання частини 5 пункту 7 Положення про Національну раду, 

затвердженого Указом Президента від 29 грудня 2005 року № 1871 «Про розвиток 

соціального діалогу в Україні», 4 вересня 2007 року було затверджено Порядок 

призначення представників та заступника Співголови від всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців у складі Національної ради. 

Відповідно до зазначеної угоди та порядку Сторона роботодавців була 

сформована і до її складу входять 16 із 17 зареєстрованих Мін’юстом, всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців. Повноваження членів Національної ради – 

представників 16 зареєстрованих Мін’юстом, всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців були визнані на пленарному засіданні, під Вашим головуванням, 

Національної ради 21 квітня 2008 року. Відповідне Рішення до п. 1 порядку денного 

пленарного засідання ради від 21 квітня 2008 року було підписане всіма 

Співголовами Національної ради. 

Однак, на превеликий жаль, іноді бурхливість змін та перетворень призводить 

до втрати своєї якості процесів. Яскравою ілюстрацією цьому є видання Вами Указу 



від 9 червня 2008р. № 523 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 

грудня 2005 року № 1871 «Про розвиток соціального діалогу в Україні», відповідно 

до якого співголовою Національної ради від всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців було призначено Ю.А. Бойка і увільнено з цієї посади О.В. 

Мірошниченка. 

Положенням про Національну раду, затвердженим Указом Президента від 29 

грудня 2005 року «Про розвиток соціального діалогу в Україні», визначена 

демократична поетапна процедура призначення співголів Національної ради, а саме: 

«Національну раду очолюють три співголови, які призначаються та звільняються 

Президентом України за пропозицією відповідної сторони соціального діалогу».   

  Тому, повною несподіванкою для всіх всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців, які активно беруть участь у реалізації державної соціально-економічної 

політики у складі Національної ради протягом останнього року, став згаданий вище 

Указ Президента України, яким було змінено Співголову від сторони роботодавців 

Національної ради без відома сторони роботодавців Національної ради. 

Виникає справедливе запитання: якщо сторона роботодавців Національної 

ради, до складу якої входить 16 із 17 зареєстрованих Мін’юстом, всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців, не вносила пропозицію про увільнення від 

виконання обов`язків діючого Співголови, призначеного відповідно до  Указу 

Президента України від 15 серпня 2007 року № 712, та не рекомендувала іншу особу 

на цю посаду відповідно, то яка сторона висунула таку пропозицію? 

 З цього приводу 14, зареєстрованих Мін’юстом, всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців 20 червня цього року, вже направляли своє звернення до 

Вас, пане Президенте, з проханням провести службове розслідування. Проте, на 

превеликий жаль, жодної реакції на вказане звернення не було, що є порушенням 

Закону України «Про звернення громадян», відповідно до якого звернення 

розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 

надходження. 

Таким чином, всеукраїнські об`єднання організацій роботодавців констатують, 

що призначення співголови Національної ради від сторони роботодавців Ю.А. Бойка 

та увільнення від виконання обов`язків О.В. Мірошниченка здійснено з грубим 

порушенням як принципів соціального діалогу, так і норм чинного законодавства та 

розцінюють це, як відверту неповагу до соціальних партнерів. 

 Крім того, ці події призвели до ще більш обурливих та протизаконних 

наслідків, що повністю нехтують демократичними принципами соціального 

партнерства. Мається на увазі намагання нового незаконно призначеного Співголови 

Національної ради від сторони роботодавців повністю змінити склад членів 

Національної ради на представників лише 2 із 17 зареєстрованих Мін’юстом, 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. Підтвердженням цього є лист № 

01-1-1235 від 11 вересня 2008 року за підписом Бойка Ю. А. на адресу Керівника 

Секретаріату Національної ради Н. І. Зарько з вимогою забезпечити скликання 

зібрання сторони роботодавців у складі представників лише 2 всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців, більшість з яких взагалі до цього часу не мали до 

Національної ради ніякого відношення і ніколи не були повноважними членами ради. 

Ситуація, що склалась, нагадує звичайний рейдерський захват з метою 

встановлення контролю над поважним органом. Найбільшого побоювання викликає 

той факт, що відбувається незаконне поглинання консультативно-дорадчого органу 

при Президентові України, метою діяльності якого є формування економічної та 

соціальної політики держави, а не просто приватного підприємства.  



У зв`язку з цим, звертаємось до Вас, вельмишановний Вікторе Андрійовичу, з 

проханням провести службове розслідування процедур, пов’язаних із виданням Указу 

Президента від 9 червня 2008р. № 523 «Про внесення зміни до Указу Президента 

України від 29 грудня 2005 року № 1871 «Про розвиток соціального діалогу в 

Україні» та скасувати згаданий Указ, а також ситуації, що склалась в стороні 

роботодавців Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 

Разом з тим, всеукраїнські об`єднання організацій роботодавців Національної 

ради запевняють Вас у конструктивній позиції щодо реалізації пріоритетних напрямів 

діяльності Національної ради, затверджених Указом Президента України № 451 від 

19 травня 2008 року «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу 

в Україні». 

 

 

 

З повагою 

 

Всеукраїнська асоціація роботодавців 

 

 

 

  

В.о. президента ________ В.М. Биковець 

  

Об`єднання організацій роботодавців 

медичної  та мікробіологічної 

промисловості України   

 

 

 

Президент_______________В.К. Печаєв 

 

Всеукраїнське об`єднання обласних 

організацій роботодавців  

в сфері телекомунікаційних та 

інформаційних технологій 

 

Голова Ради _____________О.Б. Шевчук 

 

Всеукраїнське об`єднання обласних 

організацій роботодавців в сфері 

будівництва, проектування та 

архітектури 

 

 

Заступник  

голови ради __________Д.Ю. Третьяков 

Всеукраїнське об`єднання обласних 

організацій роботодавців підприємств 

металургійного комплексу «Федерація 

металургів України» 

 

Виконавчий  

директор __________ С.О.Притоманов 

 

Всеукраїнське об`єднання організацій 

роботодавців «Конфедерація 

роботодавців України» 

 

 

Виконавчий  

Віце-президент 

 

__________________О.В. Мірошниченко 

Всеукраїнське об’єднання організацій 

роботодавців в галузі культури, 

відпочинку та розваг „Всеукраїнська 

спілка підприємств індустрії розваг” 

 

 

Директор _________________ Г.М.Дюба 

 

Всеукраїнське об’єднання  обласних 

організацій роботодавців підприємств 

гірничодобувної галузі ”Федерація 

роботодавців гірників України” 

 

 

Заступник голови________ В.І.Татаренко 

 



Всеукраїнське об’єднання організацій 

роботодавців машинобудівної та 

металообробної галузей «Металіндустрія 

- Україна» 

 

 

За дорученням  

Голови Ради _________К.А. Ткаченко 

 

 

Всеукраїнське об`єднання організацій 

роботодавців «Всеукраїнська Федерація 

роботодавців у сфері туризму України» 

 

 

 

Голова ________________ П.І.Цируль 

 

Всеукраїнське об’єднання обласних 

організацій роботодавців підприємств 

легкої промисловості «Укрлегпром» 

 

Виконавчий  

директор _____________ Т.Л.Замороко 

 

 


