
Міністерство оборони України  

ЗВІТ  

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

 за ІІІ квартал 2018 року  

Найменування завдання Найменування заходу Прогрес виконання заходу у звітному періоді 
Політичний діалог, національна безпека та оборона  

25. Приведення умов 
утримання засуджених та осіб, 
взятих під варту, у 
відповідність з міжнародними 
нормами і стандартами 
стосовно засуджених на 
гауптвахті Центрального 
управління Військової служби 
правопорядку 

1) розроблення, видання та реєстрація 

в Мін’юсті наказу Міноборони щодо 
внесення змін до Інструкції про порядок і 
умови тримання засуджених, узятих під 
варту та затриманих військовослужбовців 

1) завдання виконано. 
Наказом Міністерства оборони України від 27.01.2017 
№ 56 (Про внесення змін до наказу Міністерства оборони 
України від 26.09.2013 № 656, зареєстровано в Мін’юсті 
від 07.03.2017 № 314/30182) затверджено Інструкцію про 

порядок і умови тримання засуджених, узятих під варту та 
затриманих військовослужбовців. 

2) здійснення переобладнання приміщень, 
де утримуються засуджені та особи, узяті 
під варту, відповідно до міжнародних 
норм і стандартів  

 

2) завдання виконується.  
Протягом ІІІ кварталу 2018 року:  

продовжувалося виконання робіт з будівництва 
(обладнання) гауптвахти Донецького зонального відділу 
Військової служби правопорядку (м. Краматорськ); 
проводилась подальша робота з уточнення потреби у 
коштах для переобладнання приміщень, де утримуються 
засуджені та особи, узяті під варту, у відповідності до 
міжнародних норм і стандартів, з метою її включення до 
Плану будівництва (реконструкції) та капітального 
ремонту об’єктів загальновійськового, комунального та 
спеціального призначення Збройних Сил України 

на 2019 рік. 
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Найменування завдання Найменування заходу Прогрес виконання заходу у звітному періоді 
Публічні закупівлі  

649. Визначення правил 
закупівлі у сфері оборони 

1) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України законопроекту 
про визначення правил закупівлі у сфері 
оборони 

1) завдання виконано.  
Міністерством оборони України розроблено та подано 

на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону 
України “Про особливості здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб 
оборони”.  

2) опрацювання законопроекту з експертами 
ЄС  

2) завдання виконано. 
Проект опрацьовано з експертами від держав-членів ЄС, 

які працюють при Представництві НАТО в Україні. 
3) забезпечення супроводження розгляду 
Верховною Радою України законопроекту 

3) завдання виконано.  
Верховною Радою України прийнято Закон України “Про 
особливості здійснення закупівель товарів, робіт 

і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони” 

від 12.05.2016 № 1356-VIII. 

 

 

 


