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П О С Т А Н О В А 
 

23 квітня 2015 р.                                                                  № Пл. - ІV -4 
 

Про стан виконання Постанови 

пленуму   ЦК  профспілки 

№ Пл.-ІІІ-4 від 15.05.2014 р. 

 

У постанові IІІ пленуму ЦК профспілки працівників Національної 

академії наук України роботу Управління справами НАН України щодо 

вирішення соціальних питань та забезпечення належного управління  

об’єктами соціальної інфраструктури Академії наук визнано незадовільною. 

На підставі Розпорядження Президії НАН України  від 12.06.2014 р.  №377 

комісією у складі представників Президії НАН України  (6 чол.) та 

Профспілки (2 чол.) були проведені перевірки окремих питань фінансово-

господарської діяльності в Кардіологічному санаторії «Ворзель» та ДП 

«Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН України. Також 

проаналізовано стан отримання службового житла за інвестиційним 

договором між НАН України і ДП «Житлоінбуд» та прийняття кадрових 

рішень стосовно керівництва ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат 

«Агарський мис» НАН України.  

Крім того, відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 

23.05.2014 р. №338 в Державному підприємстві «Готельний комплекс 

«Феофанія» комісією проведена перевірка щодо підтвердження обставин, 

викладених у колективному зверненні працівників підприємства стосовно 

неправомірних дій його директора. 

За результатами роботи зазначених комісій виявлені  чисельні 

порушення законодавства та недоліки у вирішенні соціальних питань,   

веденні господарської діяльності та забезпеченні належного управління 

об’єктами соціальної інфраструктури Національної академії наук України, 

зокрема: 

- значно погіршилась ситуація в Кардіологічному санаторії «Ворзель» 

через невпинний ріст кредиторської заборгованості (за період з 01.07.2011р. 

по 01.06.2014 р.  вона збільшилась на 1212,1 тис. грн.). Виникла пряма 

загроза втрати Санаторію. На сьогоднішній день процедура санації 

формально закінчена. Інвестор повністю  виплатив борги, підписані акти 

звірки з дебіторами, готуються  договори  на передачу йому частини 

нерухомого майна загальною площею 1054,30 кв. м.;  



-  в ДП «Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН 

України  відсутні: державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, 

технічні паспорти на об’єкти нерухомого майна, ліцензія МОЗ України на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, сертифікація 

окремих послуг.  Безпідставно занижувалась вартість послуг, що призвело до 

недоотримання доходів, а також значного  росту заборгованості орендарів з 

орендної плати (796,0 тис. грн.).  

-  Аналіз  ситуації з отриманням службового житла за інвестиційним 

договором від 06.06.2002 р. № 127  за адресою  вул. Васильківська,31/17  

свідчить про  обґрунтованість позиції, висловленої у постанові IІІ пленуму 

ЦК профспілки  від 15.05.2014 р. До сьогоднішнього дня НАН України, 

починаючи з 2011 р., не може отримати ні житла (понад 2400 кв. м.), ні 

відповідної грошової компенсації від ДП «Житлоінбуд».  

- За результатами аналізу прийняття кадрових рішень стосовно 

керівництва ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис»  

комісією було рекомендовано Президії НАН України за підсумками 

оздоровчого сезону 2014 р. розглянути питання щодо доцільності 

продовження роботи директора пансіонату. Однак, на даний час відповідне 

рішення відсутнє, ситуація в пансіонаті досить складна, що підтверджується  

наявністю  дебіторської заборгованості в розмірі  900 тис. грн. та 

скороченням працівників. 

- В ДП ГК «Феофанія» встановлено численні факти порушень чинного 

законодавства та нормативно-правових актів, у т.ч. неоприбуткування коштів 

до каси готелю від мешканців за проживання у розмірі 1038,8 тис. грн., 

зростання дебіторської заборгованості з орендної плати, використання 

орендарями приміщень та території готелю без оформлення договорів 

оренди, порушення при використанні службового легкового автотранспорту 

та з питань оплати праці.    

За результатами  перевірок  Профспілка запропонувала Президії НАН 

України провести ревізії фінансово-господарської діяльності КС «Ворзель» і 

ДП «ЛПК «Феофанія». Однак лише в останньому було проведено 

аудиторську перевірку ( замість ревізії).  

Все це свідчить про відсутність дієвого контролю з боку Управління 

справами НАН України за ефективністю використання, станом утримання та 

експлуатації державного майна, яке закріплене за НАН України, за 

ефективною статутною діяльністю підпорядкованих йому установ, що є  

порушенням п.1.2. Положення про Управління справами НАН України, 

затвердженого Постановою Бюро Президії НАН України №220 від 

02.11.2012 р.  Саме відсутність  контролю з боку Управління справами НАН 

України  призвела  Кардіологічний  санаторій  «Ворзель»  до банкрутства та 

втрати майна, різкого зростання дебіторської заборгованості орендарів в 

даному Санаторії,  а   також  в ДП «ЛПК «Феофанія» та ДП ГК «Феофанія»,   

судових тяжб, численних скарг працюючих (в ДП ГК «Феофанія» та ДП 

«ЛОП «Агарський мис» НАН України). 



Недосконалість процесу організації управління майном та 

незабезпечення дієвого контролю за його  використанням з боку Управління 

справами НАН України підтверджується також результатами ревізій 

фінансово-господарської діяльності, проведеної органами Державної 

фінансової інспекції в академічних наукових установах за період з 2011 по 

2014 роки. Як наслідок, відбувається відчуження майна на користь 

комерційних структур, втрата доходів установ від використання майна, 

нестача майна та неефективне управління майном. 

Постановою  Президії ЦК профспілки працівників НАН України від 

29.09.2014 р. № П-11-5 «Про хід виконання Постанови ІІІ пленуму ЦК 

профспілки «Про роботу Управління справами НАН України з вирішення 

соціальних питань та забезпечення функціонування об’єктів соціальної 

інфраструктури Академії»   голові профспілки доручалось зустрітись з 

президентом НАН України Б.Є.Патоном для обговорення цього питання. 

Така зустріч відбулася, у ході якої голова профспілки інформував 

президента НАН України про незадовільну оцінку роботи Управління 

справами і необхідність відповідних кадрових висновків. 

Це питання також неодноразово обговорювалось з віце-президентом 

НАН України А.Г. Загороднім і в. о. головного вченого секретаря В.Л. 

Богдановим. 

Проте ситуація і сьогодні залишається фактично замороженою.  

Зважаючи на викладене, Пленум ЦК профспілки 

 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

 

1. Інформацію щодо стану виконання Постанови ІІІ пленуму ЦК 

профспілки «Про роботу Управління справами НАН України з вирішення 

соціальних питань та забезпечення функціонування об’єктів соціальної 

інфраструктури Академії» взяти до відома. 

2.  Звернутись до Президії НАН України з вимогою усунути з займаних 

посад керівників Управління справами НАН України (керуючого і його 

першого заступника). 

3.  Доручити голові профспілки А.І.Широкову  інформувати керівництво 

Академії, що у разі ігнорування зазначеної вимоги профспілка змушена буде 

підготувати відповідне звернення до Генеральної прокуратури України. 

 

 

Голова           Профспілки  

працівників НАН України                                                 А. І. Широков 
 


