
Станом на 22.06.2018 
 

Інформаційна довідка 
щодо нормативно-правових актів, прийнятих у 2018 році 

розробником яких є Міністерство оборони України  
 

 
 

№ 
зп Назва нормативно-правового акта Дата прийняття та 

реєстраційний номер Розробник 

Закони України  
1. Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших 

держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях 
18.01.2018 

№ 2270-VIII 
ГУВСМО ГШ 

ЗСУ 
2. Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” 
(щодо запровадження виплати компенсації за піднайом (найом) житла для 
військовослужбовців військової служби за контрактом(у разі відсутності можливості 
їх розміщення в спеціально пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках) 

08.02.2018 
№ 2288-VIII 

ДВОНСГП 
МОУ 

3. Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо Десантно-
штурмових військ 
(щодо зміни назви окремого роду військ з високомобільних десантних військ на 
Десантно-штурмові війська з урахуванням  національної ідентичності та впровадження 
нових бойових традицій Збройних Сил України) 

05.04.2018 
№ 2396- VIII 

КВДВ ЗСУ 

Укази Президента України  
1. Про відзначення державними нагородами України 17.01.2018 

№ 7/2017 
ДКП МОУ 

2. Про відзначення державними нагородами України 22.01.2018 
№ 12/2018 

ДКП МОУ 
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№ 
зп Назва нормативно-правового акта Дата прийняття та 

реєстраційний номер Розробник 

3. Про присвоєння почесного найменування Військовому інституту телекомунікацій та 
інформатизації 
(присвоєння Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації почесного 
найменування “імені героїв Крут”)  

29.01.2018 
№ 18/2018 

КСВ ЗСУ 

4. Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році 

15.02.2018 
№ 33/2018 

ГУП ГШ ЗСУ 

5. Про відзначення державними нагородами України 26.02.2018 
№ 42/2018 

ДКП МОУ 

6. Про Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України 03.03.2018 
№ 52/2018 

КССпО ЗСУ 

7. Про відзначення державними нагородами України 14.03.2018 
№ 62/2018 

ДКП МОУ 

8. Про відзначення державними нагородами України 15.03.2018 
№ 67/2018 

ДКП МОУ 

9. Про внесення змін до додатка № 1 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року 
№ 277 
(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) 

15.03.2018 
№ 66/2018 

ДКП МОУ 

10. Про призначення С.Наєва Командувачем об’єднаних сил 16.03.2018 
№ 69/2018 

ДКП МОУ 

11. Про відзначення державними нагородами України 22.05.2018 
№ 144/2018 

ДКП МОУ 

12. Про День морської піхоти України 23.05.2018 
№ 145/2018 

КВМС ЗСУ 
(п.2.2.7 Плану) 

Постанови КМУ  
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№ 
зп Назва нормативно-правового акта Дата прийняття та 

реєстраційний номер Розробник 

1. Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413 на 
осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро 
(щодо забезпечення соціального захисту осіб начальницького складу НАБУ шляхом 
поширення дії постанови КМУ від 12.06.2013 № 413 в частині визначення переліку 
сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для 
звільнення осіб начальницького складу зазначеного органу) 

31.01.2018 
№ 34 

ГУП ГШ ЗСУ 

2. Деякі питання утворення військового навчального підрозділу Вінницького національного 
технічного університету 
(щодо утворення кафедри військової підготовки Вінницького національного технічного 
університету та внесення змін до згаданого Порядку, затвердженого ПКМУ від 
01.02.2012 № 48) 

31.01.2018 
№ 37 

ДВОНС ГП 
МОУ 

 3. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на 
період до 2020 року” 

07.02.2018 
№ 66-1 

ДВТПРОВТ 
МОУ 

 4. Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, 
військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань у 
районі проведення антитерористичної операції у мирний час 
 

14.02.2018 
№ 68 

 ЦВСД НУОУ 
ім. Івана       

  Черняхівського 
(п.4.1.8 Плану) 

  5. Про затвердження Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом  Турецької Республіки щодо співробітництва в галузі географічної інформації 

04.04.2018 
№ 248 

ГУОЗ ЗСУ 

  6. Про внесення змін до постанови КМУ від 25 лютого 2015р. № 345 
(щодо спрощення порядку постачання до Збройних Сил та інших військових формувань 
держави озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів вітчизняного і 
іноземного виробництва під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, у 
період проведення АТО та поширення його дії на заходи із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії) 

11.04.2018 
№ 299 

ДВТПРОВТ 
МОУ 
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№ 
зп Назва нормативно-правового акта Дата прийняття та 

реєстраційний номер Розробник 

  7. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 
(приведення деяких актів Кабінету Міністрів України у відповідність із положеннями 
Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях”) 

11.04.2018 
№ 331 

ЮД МОУ 

 8. Про затвердження Програми підвищення обороноздатності держави та задоволення 
невідкладних потреб Збройних Сил на 2018 рік 

11.04.2018 
№ 289-4 

ДВТПРОВТ 
МОУ 

 9. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р.          
№ 91-2 

18.04.2018 
№ 332-5 

ДВТПРОВТ 
МОУ 

10. Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 
2009 р. № 780 

10.05.2018 
№ 348 

ДВТПРОВТ 
МОУ 

(п.4.1.4 Плану) 
11. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20. серпня 2014 р. № 413 10.05.2018 

№ 358 
 ДВОНСГП 

МОУ (п.4.1.13 
Плану) 

12. Про затвердження Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 
Республіки про втілення фінансової допомоги 

23.05.2018 
№ 399 

ГУВС МО  

13. Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької  
Республіки про військово-фінансове співробітництво 

23.05.2018 
№ 398 

ГУВС МО  

Розпорядження КМУ  
1. Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 

2015 р. № 544 
(щодо звільнення від оподаткування (ставка 7%) збільшеного обсягу лікарських засобів і 
медичних виробів (знеболювальні, антибіотики, засоби для зупинки кровотечі, 
перев’язувальні матеріали) 

25.01.2018 
№ 48-р 

ГВМУ 

2. Про погодження передачі будівлі у м. Дружківці в державну власність з віднесенням її до 
сфери управління Міністерства оборони 

31.01.2018 
№ 54-р 

ГКЕУ ЗСУ 

3. Про погодження передачі нерухомого та індивідуально визначеного майна в м. Очакові у 
державну власність  

21.02.2018 
№ 119-р 

ГКЕУ ЗСУ 



 5 
№ 
зп Назва нормативно-правового акта Дата прийняття та 

реєстраційний номер Розробник 

4. Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову 
військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні-травні 2018 року 

21.03.2018 
№ 171-р 

ГУП ГШ ЗСУ 
(п.5.2.2. Плану) 

5. Про надання Міністерству оборони України права затвердження проекту “Реконструкція 
технічної території військової частини А2358 (с.Цвітоха Хмельницької обл.) 

11.04.2018 
№ 256-р 

ЦУБВС 
ЗСУ 

6. Деякі питання організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її 
участі у 2018 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” серед 
військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час 
чи внаслідок виконання службових обов’язків 

11.04.2018 
№ 241-р 

УФКС МОУ 

7. Про продовження проведення експерименту під час придбання житла для 
військовослужбовців Збройних Сил 

25.04.2018 
№ 275-р 

ДДЗПМР МОУ 

8. Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Союз 
М’янма про військово-технічне співробітництво 

30.05.2018 
№ 367-р 

ДВТПРОВТ 
МОУ 

(п.5.1.10 
Плану) 

9. Про передачу нерухомого майна у м. Києві до сфери управління Міністерства оборони  
(щодо передачі будівлі та об’єкта незавершеного будівництва по вул.. Дегтярівській, 
28а, у м. Києві, що закріплені на праві оперативного управління за Верховним Судом, до 
сфери управління Міністерства оборони) 

06.06.2018 
№ 390-р 

ГКЕУ ЗСУ 
(п.5.1.11 
Плану) 

10. Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки про надання Українській Стороні товарів військового 
призначення та послуг 

06.06.2018 
№ 389-р 

ДВТПРОВТ 
МОУ 

11. Про перерозподіл деяких видатків державного  бюджету, передбачених Міністерству 
оборони на 2018 рік 

13.06.2018 
№ 406-р 

ДФ МОУ 

12. Про затвердження переліку підприємств, які мають право на поставку пально-
мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі  учасникам 
спільних з підрозділами Збройних Сил військових навчань на території України, які 
проводяться в рамках програми “Партнерство заради миру” у 2018 році, операції з 
поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на 
додану вартість, та обсягів їх поставки 

13.06.2018 
№ 417-р 

ГУВСМО 
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№ 
зп Назва нормативно-правового акта Дата прийняття та 

реєстраційний номер Розробник 

Всього:  40  нормативно-правових актів 
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