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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд питань з перерозподілу коштів, що звільнилися за результатами
проведених відкритих торгів на закупівлю послуг з виконання науководослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР), а саме:
- ІГТМ НАН України ім. М.С.Полякова;
- ВП «УкрНДІвуглезбагачення» ДП «НТЦ «Вуглеінновація»;
- науково-дослідної роботи «Обстежити основні виробничі процеси
вугільних шахт з метою розробки пропозицій щодо підвищення ефективності їх
роботи».
Доповідач Павлюкович О.С. - начальник відділу технічної політики та
галузевої науки Департаменту вугільно-промислового комплексу.
2. Розгляд завершених науково-дослідних робіт, термін виконання яких
закінчується у 2018 році.
2.1. «Розробка нової Типової структури управління, штатних
розписів та нормативів чисельності керівників, фахівців і службовців
державних підприємств, акціонерних товариств з видобутку вугілля».
Доповідач Красник В.Г. - т.в.о.генерального директора ДП «НТЦ
«Вуглеінновація».
2.2. Розгляд доповнення до Єдиних нормативів чисельності почасово
оплачуваних робітників для вугільних шахт України.
Доповідач Красник В.Г. - т.в.о.генерального директора ДП «НТЦ
«Вуглеінновація».
3. Розгляд пропозицій ТОВ «Схід-Вугілля» щодо укладання договору з
ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на виконання науково-дослідних робіт в
умовах шахти «Біліцька».
Доповідач Павлюкович О.С. - начальник відділу технічної політики та
галузевої науки Департаменту вугільно-промислового комплексу.
1.
СЛУХАЛИ: начальника відділу технічної політики та галузевої науки
Департаменту вугільно-промислового комплексу Павлюкович О.С. щодо
пропозицій з перерозподілу коштів, які звільнилися за результатами
проведених відкритих тендерних торгів на закупівлю послуг з виконання
НДДКР.
У поточному році згідно з Планом наукових та науково-технічних
розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості
Міненерговугілля на 2018 рік, затвердженим наказом Міненерговугілля від
25.05.2018 № 277 (далі - План) передбачалося відповідно до Закону України
«Про публічні закупівлі» проведення відкритих тендерних торгів для
визначення виконавців НДДКР по 7-ми нових роботах 2018 року.
До участі у відкритих тендерних торгах було допущено 6 робіт.
За результатами цих торгів, що відбулися у листопаді поточного року, були
визначені виконавці робіт. Враховуючи обмежений термін до кінця
бюджетного року, науковими інститутами та установами - переможцями торгів
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до Міненерговугілля надані пропозиції щодо зменшення обсягів фінансування
у поточному році, а саме:
- ІГТМ ПАНУ ім. М.С.Полякова - -426,2 тис. грн. до передбачених
Планом;
- ВП «УкрНДІвуглезбагачення» ДП «НТЦ «Вуглеінновація» - - 50,0 тис. грн.
до передбачених Планом.
Крім того, не відбулися тендерні торги по 1 роботі з 7-ми робіт,
передбачених Планом: «Обстежити основні виробничі процеси вугільних шахт
з метою розробки пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи»
загальною вартістю фінансування у поточному році 550 тис. гривень.
Разом з тим, інститутом ПАТ НДПКІ «Вуглемеханізація» надано лист щодо
відмови від укладання додаткової угоди на продовження виконання роботи
за договором № 23341222000 «Підвищення ефективності теплоагрегатів
підприємств вугільної промисловості за рахунок створення технологій та
обладнання для використання водовугільного палива» з обсягом фінансування
50,0 тис. грн. у 2018 році.
Загальна сума коштів, що вивільняється у поточному році, становить
1079.2 тис. гривень.
Водночас, деякі інститути - виконавці робіт мають можливість виконати
роботи понад обсяги, визначені Планом на 2018 рік, та які звернулися листами
до Міністерства з проханням про виділення додаткових коштів (копії листів
додаються).
З урахуванням підтверджених пропозицій науково-дослідних інститутів
та установ, пропонується спрямувати вивільнені кошти на виконання
наступних робіт:
ДП «УКРНДІПРОЕКТ»
1. Перегляд стандарту СОУ 10.1.00174125.010:2007 «Породні відвали
вугільних шахт і збагачувальних фабрик. Вимоги до формування. Запобігання
самозайманню, розбирання і гасіння - 170,0 тис. грн.
2. Перегляд КД 12.005-94 «Металеві конструкції шахтних копрів. Вимоги до
експлуатації» -100,0 тис.грн.
ДП «НТЦ «Вуглеінновація»
3. № Р7341602000 Розробка технології відбору низько потенційного тепла з
шахтних териконів і вентиляційного повітря шахт та дослідного зразка
установки для забезпечення побутових потреб шахти з використанням
теплонасосних технологій - 240,0 тис. грн.
4. № Р7341701000 Удосконалення методики прогнозу газодинамічних явищ на
базі сучасної звукоуловлюючої апаратури, розширеної інформаційної бази та
методів її обробки з метою забезпечення надійного прогнозу ГДЯ
119.2 тис.грн.
ДП «ДНДІОМШБ»
5. № 15341723000 Розробка науково-технічної документації «Типорозмірний
ряд посиленого металобетонного кріплення та способи ремонту порушеного

кріплення сполучень змінного перетину вертикальних стволів з приствольними
виробками» - 200,0 тис. грн.
6. № 15341622000 Розробити анкерне кріплення з неметалевим стрижнем та
неорганічним закріплювачем для капітальних виробок і шахтних стволів при їх
будівництві й ремонті - 250,0 тис. грн.
Узагальнена таблиця запропонованих змін наведена у додатку.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Управлінню забезпечення перспективного
розвитку ПЕК та координації будівництва об’єктів ПЕК включити
запропоновані зміни до проекту наказу Міненерговугілля.
2.1.
СЛУХАЛИ:
т.в.о.генерального
директора
ДП
«НТЦ
«Вуглеінновація» Красника В.Г. про результати виконання науково-дослідної
роботи № Р7341702000 «Розробка нової Типової структури управління,
штатних розписів та нормативів чисельності керівників, фахівців і службовців
державних підприємств, акціонерних товариств з видобутку вугілля».
Робота
№Р7341702000
виконувалась відповідно
до
наказу
Міненерговугілля від 25.09.2017 №619 «Про результати внутрішнього аудиту
діяльності вугледобувних підприємств (товариств)».
Типові структури управління і штатні розклади працівників апарату
управління вугледобувних підприємств розроблялися на підставі вивчення
існуючих засобів управління та організаційних форм управлінської праці з
урахуванням вимог чинного законодавства; більш тіснішого ув'язування
чисельності працівників з обсягом видобування вугілля та іншими факторами,
які впливають на складність управління і враховують існуючі різновидності
організаційно-технічних умов видобування вугілля.
При розробці структури управління і штатних розписів підприємств
вугільної промисловості виходили із необхідності зниження витрат на
управління виробництвом, введення не всіх елементів структури, а тільки тих,
які необхідні. Керівнику підприємства надано право об’єднувати окремі
структурні підрозділи і посади з метою удосконалення і здешевлення витрат на
утримання робітників апарату управління. В результаті проведення
погоджувальних
нарад
з
керівниками
структурних
підрозділів
Міненерговугілля, за участю представників Департаменту внутрішнього
аудиту, були остаточно оптимізовані структури управління вугледобувних
підприємств, які відповідають існуючим організаційно-технічним умовам
виробництва.
ВИРІШИЛИ: Схвалити результати виконання роботи № Р7341702000
«Розробка нової Типової структури управління, штатних розписів та
нормативів чисельності керівників, фахівців і службовців державних
підприємств, акціонерних товариств з видобутку вугілля» і рекомендувати
розроблений нормативний документ до використання на державних
підприємствах вугільної промисловості*.
*

В.Г. Красник не брав участь у голосуванні.

2.2.
СЛУХАЛИ:
т.в.о. генерального
директора
ДП
«НТЦ
«Вуглеінновація» Красніша В.Г. щодо доповнення до Єдиних нормативів
чисельності почасово оплачуваних робітників для вугільних шахт України.
Єдині нормативи чисельності почасово оплачуваних робітників для
вугільних шахт були розроблені у 2017 році, погоджені з керівниками
Незалежної профспілки гірників України, Профспілки працівників вугільної
промисловості України і схвалені Секцією «Вугільна промисловість» Науковотехнічної ради Міненерговугілля.
У зв’язку із доповненням Єдиних нормативів чисельності почасово
оплачуваних робітників для вугільних шахт нормативами трудомісткості
обслуговування і ремонту обладнання, яке використовується на вугледобувних
підприємствах недержавної форми власності, пропонується схвалити
доопрацьований нормативний документ, уточнивши його назву: «Єдині
нормативи чисельності почасово оплачуваних робітників для вугільних шахт
України».
ВИРІШИЛИ: схвалити Єдині нормативи чисельності почасово
оплачуваних робітників для вугільних шахт України і рекомендувати їх для
використання на підприємствах вугільної промисловості України з різними
формами господарювання.
3. СЛУХАЛИ: начальника відділу технічної політики та галузевої науки
Департаменту вугільно-промислового комплексу Павлюкович О.С. щодо
пропозицій ТОВ «Схід-Вугілля» стосовно розгляду на засіданні НТР питання
укладання договору з ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на виконання науководослідних робіт в умовах шахти «Біліцька».
ТОВ «Схід-Вугілля» листом від 28.09.2018 № 28/9 звернулося до
Міненерговугілля з пропозицією розглянути на засіданні Секції «Вугільна
промисловість» Науково-технічної ради Міненерговугілля питання укладання
договору між ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», як орендаря цілісного
майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля», та ТОВ «Схід-вугілля» на
виконання науково-дослідних робіт в умовах шахти «Біліцька».
Між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Донецькій області (Орендодавець) та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»
(Орендар) укладено договір оренди від 22.12.2010 б/н цілісного майнового
комплексу ДП «Добропіллявугілля» строком на 49 років.
У складі зазначеного ЦМК ДП «Добропіллявугілля» Орендарю передано
в оренду п’ять відокремлених підрозділів з видобутку вугілля, в тому числі
ВП «Шахта «Біліцька».
Пунктом 6.1. вказаного договору оренди встановлено право Орендаря
самостійно визначати і здійснювати напрями господарської діяльності
Підприємства в межах, визначених статутом Орендаря та договором оренди.
Крім того, згідно з підпунктом 5.1.6 договору оренди, одним з обов’язків
Орендаря є забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і
нешкідливих технологій видобування вугілля.
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Отже, розгляд на засіданні Секції «Вугільна промисловість» Науковотехнічної ради Міненерговугілля питання щодо укладання договору на
виконання
науково-технічних,
науково-дослідних
та/аоо
дослідноконструкторських робіт для відокремлених підрозділів, що входять до складу
вищезазначеного ЦМК, що перебуває у довгостроковій оренді згідно
з договором від 22.12.2010 б/н, - не потребується.
ВИРІШИЛИ: Вважати недоцільним розгляд на засіданні Секції
«Вугільна промисловість» Науково-технічної ради Міненерговугілля питання
щодо укладання договору на виконання науково-технічних, науково-дослідних
та/або дослідно-конструкторських робіт для відокремлених підрозділів, що
входять до складу вищезазначеного ЦМК, та наДати відповідне обґрунтоване
роз’яснення заявникові ТОВ «Схід-Вугілля».

Протокол склала

Павлюкович О.С.

