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ДОВІДКА 
щодо проектів законодавчих, інших нормативно-правових 

актів, 
які розроблені Міноборони та знаходяться на розгляді  

в Адміністрації Президента України 

На розгляді в Адміністрації Президента України 
знаходяться 18 проектів указів Президента України: 

1) “Про визнання таким, що втратив чинність, Указ 
Президента України від 5 квітня 1994 року № 139” (вх. АПУ від 
16.06.2014 № 010/26109-01). Проект передбачає приведення у 
відповідність до чинного законодавства актів, якими 
визначаються порядок і умови утримання, обчислення строку 
військової служби військовослужбовцям під час тримання у 
дисциплінарному батальйоні. 
Розробник – Головне управління ВСП у ЗСУ. 
 

2) “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
указів Президента України” (вх. АПУ від 11.07.2014 № 8889/0/2-
14). Проект передбачає скасування Указу ПУ від 21.07.1994 № 396 
“Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” 
(зі змінами), яким передбачалось залучення особового складу військ 
внутрішньої та конвойної охорони, курсантів, слухачів навчальних 
закладів МВС, СБУ, а також військовослужбовців ЗСУ до 
виконання завдань боротьби із злочинністю, які не пов’язані з 
обов’язками їхньої служби, та інших указів, якими вносилися зміни 
до зазначеного Указу. 
Розробник – Головне управління ВСП у ЗСУ. 
 

3) “Про внесення змін до Указу Президента України від  
6 квітня 2011 року № 406” (вх. АПУ від 01.12.2014 № 010/60176-
01). Проект передбачає редакційні зміни в назві Указу ПУ від 
06.04.2011 № 406 “Про Положення про Міністерство оборони 
України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил 
України” та зміни по тексту, відповідно до яких скасовується 
Положення про Міноборони. 
Розробник – Департамент кадрової політики МОУ. 
 



4) “Про внесення змін до Указу Президента України від  
15 травня 2015 року № 264” (вх. АПУ від 17.06.2015 № 020/34508-
02). Проект передбачає внесення зміни до Положення про 
службові паспорти щодо надання їх військовослужбовцям ЗСУ. 
Розробник – Головне управління ВС та МО ГШ ЗСУ. 
 

         5) “Про присвоєння імені Олександра Молодчого літаку 
Су-24 (бортовий номер 41) 7 бригади тактичної авіації імені 
Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України” (вх. 
АПУ від 25.10.2016 № 020/51951-01). 
Розробник – Командування ПС ЗСУ. 
 

       6)“Про присвоєння імені Павла Потапенка літаку Ан-26 
(бортовий номер 04) 15 бригади транспортної авіації 
Повітряних Сил Збройних Сил України” (вх. АПУ від 25.10.2016 
№ 020/51961-01). 
Розробник – Командування ПС ЗСУ. 
 

       7)“Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил 
України” (вх. АПУ від 09.02.2017 № 020/6222-01). Проект 
передбачає унормування завдань ГШ ЗСУ щодо планування та 
керівництва обороною держави в мирний час та в особливий 
період, упровадження процедур і стандартів збройних сил держав-
членів НАТО і власного досвіду функціонування органів військового 
управління та виконання військами (силами) завдань з кризового 
реагування. 
Розробник – Воєнно - наукове управління ГШ ЗСУ. 
 

       8) “Про внесення змін до Указу Президента України від  
3 травня 2017 року № 126 та визнання таким, що втратив 
чинність, Указу Президента України від 22 вересня 2014 року 
№ 737”  
(вх. АПУ від 18.10.2017 № 020/46174-02). Проект передбачає 
унормування деяких питань, пов’язаних з відрядженням 
військовослужбовців ЗСУ до ГПУ, Волинської і Тернопільської ОДА 
шляхом внесення змін до Указу ПУ від 25.10.2007 № 1020 та 
Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями. 
Розробник – ДКП МОУ. 
 

9) “Про внесення змін до Указу Президента України  
від 21 березня 2017 року № 277” (вх. АПУ від 27.11.2017  
№ 020/52403-01). Проект передбачає приведення найменування 



посад в апараті МОУ, установах ЗСУ та граничних військових 
звань за цими посадами у відповідність до перспективної 
структури військового управління ЗСУ (Директор ВМД – 
виключити; начальник ГВМУ – начальник медичної служби ЗСУ, 
генерал-лейтенант медичної служби – включити). 
Розробник – ДКП МОУ. 
 

10) “Про присвоєння імені князя Святослава Хороброго 3-
му окремому полку спеціального призначення” (вх. АПУ від 
27.11.2017 № 020/53012-01).  
Розробник – Командування ССО ЗСУ. 

11) “Про внесення змін до Указу Президента України  
від 30.10.2000 № 1173/2000 “Про впорядкування присвоєння 
почесних найменувань військовим частинам, установам, 
вузлам зв’язку, органам та підрозділам” (вх. АПУ від 30.11.2017 
№ 020/52990-01). Проект передбачає відновлення історичних 
традицій національного війська через впровадження мотиваційної 
військової символіки. 
Розробник – Головне управління МПЗ ЗСУ. 
 

12) “Про присвоєння почесного найменування “Холодний 
яр” 93-й окремій механізованій Харківській бригаді”  
(вх. АПУ від 15.01.2018 № 020/2257-01).  
Розробник – Командування СВ ЗСУ. 
 

13) “Про внесення змін до Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних Силах 
України” (вх. АПУ від 12.01.2018 № 010/1988-01). 
Розробник – ДКП МОУ. 
 

14) “Про внесення змін до Указу Президента України  
від 21 березня 2017 року № 277” (вх. АПУ від 04.04.2018  
№ 020/14764-01). Проект передбачає приведення граничних 
військових звань посад вищого офіцерського складу у відповідність 
до Воєнної доктрини України, СОБ, Держпрограми розвитку ЗСУ 
на період до 2020 року щодо: виключення з Указу ПУ № 277 позицій 
“Начальник топографічної служби ЗСУ”, “Заступник начальника 
НУОУ” та доповнення його позицією “Заступник начальника 
НУОУ з морально-психологічного забезпечення”. 
Розробник – ДКП МОУ. 

15) “Про Концепцію морально-психологічного 
забезпечення сил оборони” (вх. АПУ від 26.04.2018 № 010/18479-



01). Проектом передбачається затвердити Концепцію морально-
психологічного забезпечення підготовки і застосування сил 
оборони; завдання Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, 
СЗР, Адміністрації Держспецзв’язку та захисту інформації 
забезпечити розроблення і затвердження планів заходів з реалізації 
її положень та видання нормативно-правових актів у 
відповідності із цим Указом. 
Розробник – ГУ МПЗ ЗСУ. 

16) “Про затвердження Доктрини застосування 
Об’єднаних сил під час оборони України” (вх. АПУ від 
17.05.2018 № 010/21502-01).  

Розробник – ГОУ ГШ ЗСУ. 
17) “Про затвердження граничної чисельності особового 

складу органу управління Державною спеціальною службою 
транспорту та визначення місць розташування її підрозділів”  
(вх. АПУ від 24.05.2018 № 158/0/2-18-ДСК). 

Розробник – Держспецтранс. 
 
18) “Про внесення змін до додатку № 1 Указу Президента 

України від 21 березня 2002 року № 277” (вх. АПУ від 18.06.2018 
№020/26532-01). Проектом передбачається приведення 
найменування посад в ООШ ЗСУ і ДШВ ЗСУ та граничних 
військових звань за цими посадами у відповідність до існуючої 
організаційної структури органів військового управління ЗСУ. 
Розробник – ДКП МОУ. 

 
 


