
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

24.07.2018                                                м. КИЇВ                                                 № 361 

 

Про затвердження Змін до 

Порядку списання 

військового майна у 

Збройних Силах України 

 

Відповідно до вимог прикінцевих положень Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про Державну спеціальну службу 

транспорту” щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту” та з 

метою впорядкування списання військового майна в Державній спеціальній 

службі транспорту 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити Зміни до Порядку списання військового майна у 

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони 

України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31 січня 2015 року за № 118/26563 (із змінами),  що додаються.  
 

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Міністр оборони України  

генерал армії України                                      С.Т. ПОЛТОРАК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства оборони України 

від 24.07.2018 № 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України 

 

1. У розділі І: 

 

1) пункт 1.1 після слів “Збройних Сил України” доповнити словами “та 

Державної спеціальної служби транспорту (далі – Держспецтрансслужба)”; 

 

2) абзац п’ятий пункту 1.8 після слів “військової частини А0515” 

доповнити словами “, Адміністрації Держспецтрансслужби”, після слова 

“підпорядкованих” доповнити словом “їм” та після слів “військових частин” 

доповнити словом “відповідно”; 

 

3) абзац другий пункту 1.10 після слів “Збройних Сил України” 

доповнити словами “,Держспецтрансслужби”. 

 

2. У розділі ІІ: 

 

1) пункт 2.1 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran12#n12
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“Списання військового майна, у тому числі іноземного 

виробництва, придбаного за кошти, виділені на відповідні статті 

Адміністрації Держспецтрансслужби, здійснюється Головою Адміністрації 

Держспецтрансслужби, начальником головного штабу – першим заступником 

Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, начальниками управлінь 

(служб) Адміністрації Держспецтрансслужби, відповідно до номенклатури 

служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які 

вони мають право списувати військове майно (додатки 6, 7).”; 

 

2) у пункті 2.2: 

в абзаці першому слова “та Збройних Сил України” замінити словами 

“Збройних Сил Українита Держспецтрансслужби”; 

абзац другий після слів “у додатку 8 до цього Порядку” доповнити 

словами “та майна Держспецтрансслужби”; 

 

3) у пункті 2.3: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

“До складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники 

Збройних Сил України, Держспецтрансслужби відповідно і обов’язково 

начальники відповідних фінансових органів.”; 

абзац третій після слів “Збройних Сил України” доповнити словами 

“Держспецтрансслужби відповідно,”; 

абзац четвертий після слів “Міністерства оборони України” доповнити 

словами “, Держспецтрансслужби відповідно”; 

 

4) пункт 2.7 після слів “Збройних Сил України” доповнити словом 

“Держспецтрансслужби,”. 

 

3. У розділі ІІІ: 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/print1516883551980599#n210
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/print1516883551980599#n393
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/print1516883551980599#n213
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran12#n12
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1) у пункті 3.2  

в абзаці першому слова “та Збройних Сил України” замінити словами 

“Збройних Сил України та Держспецтрансслужби”; 

абзац дев’ятий після слів “майна військової частини А0515” доповнити 

словами “Адміністрації Держспецтрансслужби,” та після слів “органу 

військової частини А0515” доповнити словами “Адміністрації 

Держспецтрансслужби відповідно”; 

 

2) в абзаці другому пункту 3.4 слова “та командир військової частини 

А0515” замінити словами “командир військової частини А0515 та Голова 

Адміністрації Держспецтрансслужби”. 

 

4. У розділі ІV: 

 

1) абзац другий пункту 4.14 після слів “командиром військової частини 

А0515” доповнити словами “Головою Адміністрації Держспецтрансслужби,”;  

 

2) у пункті 4.15: 

абзац третій після слів “командира військової частини А0515” 

доповнити словами “, Голови Адміністрації Держспецтрансслужби” та після 

слів “органу військової частини А0515” доповнити словами “Адміністрації 

Держспецтрансслужби відповідно”; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

“Клопотання про затвердження інспекторського посвідчення, рішення 

про затвердження якого приймається командиром військової частини А0515, 

Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, погоджується з керівником 

(особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-

економічного органу військової частини А0515, Адміністрації 

Держспецтрансслужби відповідно. Після цього клопотання надається для 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran12#n12
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проведення юридичної експертизи та візування до юридичної служби 

військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно.”; 

 

3) пункт 4.19 після слів “Збройних Сил України” доповнити словами 

“, Держспецтрансслужби”. 

 

5. Абзац другий пункту 5.4 розділу V після слів “Акти списання 

військової частини А0515” доповнити словами “Адміністрації 

Держспецтрансслужби,” та після слів “органу військової частини А0515” 

доповнити словами “, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно”. 

 

6. Пункт 6.3 розділу VI доповнити новим абзацом четвертим такого 

змісту: 

“Списання артилерійських та стрілецьких боєприпасів, витрачених на 

практичні стрільби, здійснюється за актом списання (додаток 3), який 

складається у двох примірниках на підставі даних роздавальних (здавальних) 

відомостей (за формою, наведеною у додатках 17, 32 до Інструкції про 

організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у 

Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України 

від 29 червня 2005 року № 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

26 серпня 2005 року за № 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони 

України від 20 жовтня 2015 року № 569). Перший примірник акта 

залишається у службі забезпечення військової частини, другий примірник 

подається до відповідної служби забезпечення органу військового управління 

до 25 числа місяця, в якому були проведені практичні стрільби.”. 

 

7. У додатку 6 до Порядку: 

 

1) у назві слова “та Збройних Сил України” замінити словами 

“, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби”; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran211#n211
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2) рядок перший графи 1 розділу І після слів “Збройних Сил 

України” доповнити словами “та Держспецтрансслужби”; 

 

3) рядок п’ятий графи 1 розділу І після слів “департаменту військової 

частини А0515” доповнити словами “, начальник управління (служби) 

Адміністрації Держспецтрансслужби”; 

 

4) рядок шостий графи 1 розділу І після слів “директор департаменту 

військової частини А0515” доповнити словами “, начальник головного штабу 

– перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби”; 

 

5) рядок сьомий графи 1 розділу І після слів “командир військової 

частини А0515” доповнити словами “, Голова Адміністрації 

Держспецтрансслужби”; 

 

6) рядок п’ятий графи 1 розділу ІІ після слів “командир військової 

частини А0515” доповнити словами “, Голова Адміністрації 

Держспецтрансслужби”. 

 

8. У додатку 7 до Порядку: 

 

1) у назві слова “та Збройних Сил України” замінити словами 

“, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби”; 

 

2 )рядок перший графи 1 розділу І після слів “Збройних Сил України” 

доповнити словами “та Держспецтрансслужби”; 

 

3) рядок шостий графи 1 розділу І після слів “департаменту військової 

частини А0515” доповнити словами “начальник управління (служби) 

Адміністрації Держспецтрансслужби”; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran211#n211
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4) рядок сьомий графи 1 розділу І після слів “директор 

Департаменту військової частини А0515” доповнити словами “, начальник 

головного штабу – перший заступник Голови Адміністрації 

Держспецтрансслужби”; 

 

5) рядок восьмий графи 1 розділу І після слів “командир військової 

частини А0515” доповнити словами “, Голова Адміністрації 

Держспецтрансслужби”; 

 

6) рядок п’ятий графи 1 розділу ІІ після слів “командир військової 

частини А0515” доповнити словами “, Голова Адміністрації 

Держспецтрансслужби”. 

 

9. У тексті Порядку та додатках до нього слова “Високомобільних 

десантних військ” у всіх відмінках замінити словами “Десантно-штурмових 

військ” у відповідних відмінках. 

 

10. У додатках до Порядку слова “крім директора Військово-медичного 

департаменту” та “Директор Військово-медичного департаменту 

Міністерства оборони України“ у всіх відмінках замінити відповідно словами 

“крім начальника Головного військово-медичного управління – начальника 

медичної служби Збройних Сил України” та “Начальник Головного 

військово-медичного управління – начальник медичної служби Збройних Сил 

України” у відповідних відмінках. 

 

 

Голова Адміністрації 

Державної спеціальної служби транспорту  

генерал-лейтенант       М.І. МАЛЬКОВ 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15/paran211#n211
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