
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 23 

Миколаїв   
 
 
 

Про Звернення депутатів Миколаїв-
ської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України та Державного 
концерну «Укроборонпром» щодо 
вирішення питання погашення 
заборгованості із заробітної плати 
працівникам державного підприємства 
«Суднобудівний завод ім. 61 комунара» 

Чотирнадцята позачергова 
сесія сьомого скликання 

 
 

Беручи до уваги нагальність та соціальну важливість питання щодо 
захисту конституційних прав працівників державного підприємства «Судно-
будівний завод ім. 61 комунара» на виплату заробітної плати, наголошеного 
депутатами на сесіях та президії обласної ради, обласна рада  

 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України та Державного концерну «Укроборонпром» щодо 
вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам 
державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» (додається). 

 
2. Надіслати текст цього Звернення до Кабінету Міністрів України та 

Державного концерну «Укроборонпром». 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                   В.В.Москаленко 
 



Додаток  
до рішення обласної ради 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів 
України та Державного концерну «Укроборонпром» щодо вирішення питання 

погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державного 
підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» 

 
Депутати Миколаївської обласної ради та громадськість стурбовані 

ситуацією щодо стрімкого зростання заборгованості із заробітної плати 
працівникам державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», 
що є грубим порушенням конституційних та трудових прав громадян України. 

За станом на 01 червня 2017 року сума боргу із заробітної плати на 
зазначеному державному підприємстві є найбільшою в Миколаївській області і 
становить 53440,7 тис. грн, а це - 55,2 відсотка від загальної суми боргу із 
заробітної плати всім працівникам області. Чисельність працівників, які не 
отримали своєчасно заробітну плату, – 629 осіб. 

Борги із заробітної плати на підприємстві щомісяця невпинно зростають і 
протягом 2016-2017 років збільшились на 36790,8 тис. грн або на 
220,9 відсотків, із них: у 2016 році - на 28498,2 тис. грн або на 171,2 відсотка, 
у 2017 році - на 8292,6 тис. грн, або на 18,4 відсотка. 

Серед основних причин такого стану справ є недостатність замовлень 
(дефіцит пропозицій на будівництво та ремонт суден), що призводить до 
неповного завантаження виробничих потужностей підприємства. 

Незважаючи на заходи, які постійно вживаються місцевими органами 
виконавчої влади, а саме: заслуховування звітів посадових осіб підприємства на 
засіданнях обласної та міської комісій з питань погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати, направляються листи-клопотання до центральних 
органів влади, на сьогодні питання залишається невирішеним. 

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги нагальність та соціальну 
важливість питання щодо захисту конституційних прав працівників державного 
підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», депутати обласної ради 
наголошують на необхідності вжиття з боку центральних органів влади 
належних організаційно-правових заходів щодо вирішення питання з виплати 
заборгованості із заробітної плати працівникам означеного вище підприємства. 

 
Прийнято на чотирнадцятій позачерговій сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання 27 липня 2017 року. 
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