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Асоціація «Укравіапром», Об’єднання організацій роботодавців авіаційної
промисловості України та Профспілка авіабудівників України висловлюють свою
занепокоєність стосовно ситуації, що складається на державному
підприємстві «Антонов».
04 листопада 2020 року відбулася чергова зміна керівництва на
підприємстві. Крім того, державним концерном «Укроборонпром» (далі –
Концерн) нині вживаються термінові заходи щодо зміни форми управління
та створення наглядової ради цього підприємства.
Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» особливості утворення та організації діяльності наглядових рад
підприємств оборонно-промислового комплексу (далі – ОПК) визначаються
Законом України «Про особливості управління об'єктами державної власності в
оборонно-промисловому комплексі», який у даному випадку є спеціальним
законом. Проте, вказаний спеціальний закон взагалі не містить жодної
норми стосовно наглядових рад державних унітарних підприємств ОПК,
які є учасниками Концерну.
Таким чином, законодавчих підстав для вжиття Концерном заходів
щодо створення наглядової ради ДП «Антонов» не має. Відсутні також
підстави і для зміни статуту підприємства в цій частині. Проте, наказом
Концерну від 04 листопада 2020 року № 446 з посиланням на закон України
«Про особливості управління об'єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі», без деталізації його норм, створено на
ДП «Антонов» наглядову раду, затверджено положення про неї, а також
внесено і затверджено зміни до статуту підприємства.

Викликає здивування, що Концерн після стількох років бездіяльності
(ДП «Антонов» перебуває в сфері його управління з 2015 року) і вже після
створення Урядом нового міністерства – Міністерства з питань стратегічних
галузей промисловості України, яке має опікуватися, зокрема й питаннями
управління об’єктами державної власності в стратегічних галузях
промисловості, вживає ці безпідставні та необґрунтовані дії.
В результаті таких невиправданих рішень Концерну створюються
штучні ризики у виконанні повноважень Мінстратегпрому в частині
реалізації державної промислової політики в сферах розвитку стратегічних
галузей промисловості, зокрема, управління у цій сфері. Саме міністерство, як
головний орган у цій галузі, має приймати рішення про доцільність утворення
наглядових рад на підприємствах ОПК і лише після належного нормативноправового обґрунтування цього питання.
ДП «Антонов», яке є флагманом українського літакобудування і колектив
якого налічує майже 10 тисяч осіб, продовжує функціонувати лише завдяки
збереженому науково-технічному, виробничому та інноваційному потенціалу.
Ми всіляко підтримуємо необхідність реформування ОПК, доцільність
встановлення чітких цілей діяльності підприємств стратегічних галузей
промисловості, необхідність підвищення рівня менеджменту та ефективності
управління державними унітарними підприємствами, але якщо це не створює
невиправданого ризику для державної безпеки, державних інтересів у
стратегічній галузі промисловості. Відсутність послідової та системної
державної політики та уваги з боку держави (державних органів) може
призвести до критичного послаблення стратегічних секторів економіки,
неконтрольованої приватизації та відчуження активів державних
підприємств.
З огляду на зазначене, ми вимагаємо взяти під посилений контроль
ситуацію стосовно органів управління державного унітарного
підприємства «Антонов». Потрібно невідкладно скасувати рішення Концерну
щодо створення наглядової ради ДП «Антонов» як таке, що немає законних
підстав
та
вжити
заходів
щодо
передачі
ДП «Антонов» та інших підприємств авіабудування із сфери управління
Концерну до сфери управління Мінстратегпрому.
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