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Президенту України  
Зеленському В.О. 

 
 

Шановний Володимире Олександровичу! 
 

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) висловлює Вам свою 
повагу та звертається з таким.  

За участі представників ДК «Укроборонпром», УСПП, Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки, підприємств оборонно-
промислового комплексу, профспілок, галузевих асоціацій та профільних експертних 
установ проведено Круглий стіл на тему «Реформування оборонно-промислового 
комплексу: першочергові кроки». 

Під час Круглого столу йшлося про зміст та послідовність комплексних заходів з 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, наявні проблеми на шляху 
впровадження моделі корпоративної управління об’єктами державної власності в ОПК, 
перспективи  збереження науково-технологічного та кадрового потенціалу галузі тощо. 

За підсумками обговорення погоджено Резолюцію Круглого столу (додається), що 
ґрунтується на Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021, 
введеного в дію Указом Президента України від 20.08.2021 №372/2021, пропозиціях, 
визначених у листі Президента України до Прем’єр-міністра України від 01.10.2021 №01-
01/981, дорученні Прем’єр-міністра України від 21.10.2021 №45689/1/1-21.  

У Резолюції  пропонується з метою недопущення безконтрольного руху і втрати 
майна при перетворенні державних підприємств ОПК, забезпечення виконання оборонних 
закупівель під час зміни моделі управління об’єктами державної власності, а також 
недопущення втрати безперервності управління виробничим процесом забезпечити якісну 
підготовку комплексного плану з реформування та розвитку ОПК, що має стати основою 
для планів за окремими галузевими напрямками, визначеними як пріоритетні у Стратегії 
розвитку оборонно-промислового комплексу, включення у План діяльності Уряду на 2022 
рік завдання щодо розробки Державної цільової програми розвитку оборонно-
промислового комплексу та її ресурсного забезпечення у Державному бюджеті тощо.  

Додаток: Резолюція Круглого столу «Реформування оборонно-промислового 
комплексу: першочергові кроки» (м.Київ, 09.11.2021 року) 

 З повагою, 

Президент УСПП,  
Голова національної  тристоронньої  
соціально-економічної  ради         А.К.Кінах 
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Прем’єр-міністру України  
Шмигалю Д.А.  

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) висловлює Вам свою 
повагу та звертається з таким.  

За участі представників ДК «Укроборонпром», УСПП, Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки, підприємств оборонно-
промислового комплексу, профспілок, галузевих асоціацій та профільних експертних 
установ проведено Круглий стіл на тему «Реформування оборонно-промислового 
комплексу: першочергові кроки». 

Під час Круглого столу йшлося про зміст та послідовність комплексних заходів з 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, наявні проблеми на шляху 
впровадження моделі корпоративної управління об’єктами державної власності в ОПК, 
перспективи  збереження науково-технологічного та кадрового потенціалу галузі тощо. 

За підсумками обговорення погоджено Резолюцію Круглого столу (додається), що 
ґрунтується на Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021, 
введеного в дію Указом Президента України від 20.08.2021 №372/2021, пропозиціях, 
визначених у листі Президента України до Прем’єр-міністра України від 01.10.2021 №01-
01/981, дорученні Прем’єр-міністра України від 21.10.2021 №45689/1/1-21.  

У Резолюції  пропонується з метою недопущення безконтрольного руху і втрати 
майна при перетворенні державних підприємств ОПК, забезпечення виконання оборонних 
закупівель під час зміни моделі управління об’єктами державної власності, а також 
недопущення втрати безперервності управління виробничим процесом забезпечити якісну 
підготовку комплексного плану з реформування та розвитку ОПК, що має стати основою 
для планів за окремими галузевими напрямками, визначеними як пріоритетні у Стратегії 
розвитку оборонно-промислового комплексу, включення у План діяльності Уряду на 2022 
рік завдання щодо розробки Державної цільової програми розвитку оборонно-
промислового комплексу та її ресурсного забезпечення у Державному бюджеті тощо.  

Додаток: Резолюція Круглого столу «Реформування оборонно-промислового 
комплексу: першочергові кроки» (м.Київ, 09.11.2021 року) 

 З повагою, 

Президент УСПП,  
Голова національної  тристоронньої  
соціально-економічної  ради         А.К.Кінах 
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Голові  Верховної  Ради України   
Стефанчуку Р.О.  

 
Шановний Руслане Олексійовичу! 

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) висловлює Вам свою 
повагу та звертається з таким.  

За участі представників ДК «Укроборонпром», УСПП, Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки, підприємств оборонно-
промислового комплексу, профспілок, галузевих асоціацій та профільних експертних 
установ проведено Круглий стіл на тему «Реформування оборонно-промислового 
комплексу: першочергові кроки». 

Під час Круглого столу йшлося про зміст та послідовність комплексних заходів з 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, наявні проблеми на шляху 
впровадження моделі корпоративної управління об’єктами державної власності в ОПК, 
перспективи  збереження науково-технологічного та кадрового потенціалу галузі тощо. 

За підсумками обговорення погоджено Резолюцію Круглого столу (додається), що 
ґрунтується на Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021, 
введеного в дію Указом Президента України від 20.08.2021 №372/2021, пропозиціях, 
визначених у листі Президента України до Прем’єр-міністра України від 01.10.2021 №01-
01/981, дорученні Прем’єр-міністра України від 21.10.2021 №45689/1/1-21.  

У Резолюції  пропонується з метою недопущення безконтрольного руху і втрати 
майна при перетворенні державних підприємств ОПК, забезпечення виконання оборонних 
закупівель під час зміни моделі управління об’єктами державної власності, а також 
недопущення втрати безперервності управління виробничим процесом забезпечити якісну 
підготовку комплексного плану з реформування та розвитку ОПК, що має стати основою 
для планів за окремими галузевими напрямками, визначеними як пріоритетні у Стратегії 
розвитку оборонно-промислового комплексу, включення у План діяльності Уряду на 2022 
рік завдання щодо розробки Державної цільової програми розвитку оборонно-
промислового комплексу та її ресурсного забезпечення у Державному бюджеті тощо.  

Додаток: Резолюція Круглого столу «Реформування оборонно-промислового 
комплексу: першочергові кроки» (м.Київ, 09.11.2021 року) 

 З повагою, 

Президент УСПП,  
Голова національної  тристоронньої  
соціально-економічної  ради         А.К.Кінах 

 

 


