
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О Б О Р О Н И  У К Р А Ї Н И

Н А К А З

14.02.2014 р.                            м. Київ      № 116

Про  утворення  комісії  з  питань 
громадського  контролю  за 
відчуженням  та  використанням 
надлишкового військового майна 
і земель оборони

Відповідно  до  Закону  України  “Про  демократичний  цивільний 
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” 
щодо створення необхідних умов для здійснення демократичного цивільного 
контролю  у  сфері  відчуження  надлишкового  військового  майна  і  земель 
оборони  та  з  метою  забезпечення  відкритості  і  прозорості  в  діяльності 
Міністерства оборони України

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з питань громадського контролю за відчуженням 
та використанням надлишкового військового майна і земель оборони.

2. Затвердити:

Порядок створення та роботи комісії  з питань громадського контролю 
за відчуженням та використанням надлишкового військового майна та земель 
оборони, що додається;

Персональний  склад  комісії  з  питань  громадського  контролю  за 
відчуженням  та  використанням  надлишкового  військового  майна  і  земель 
оборони, що додається.



3. Голові комісії:

організувати  роботу  комісії  з  питань  громадського  контролю  за 
відчуженням  та  використанням  надлишкового  військового  майна  і  земель 
оборони  відповідно  до  Порядку  створення  та  роботи  комісії  з  питань 
громадського  контролю  за  відчуженням  та  використанням  надлишкового 
військового майна та земель оборони та в межах покладених повноважень.

4. Керівникам структурних підрозділів  Міністерства оборони України 
та  Генерального  штабу  Збройних  Сил  України  сприяти  роботі  комісії  з 
питань  громадського  контролю  за  відчуженням  та  використанням 
надлишкового  військового  майна  і  земель  оборони  за  напрямами  її 
діяльності.

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України                                                              П.В.ЛЕБЕДЄВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
                                            № 

ПОРЯДОК
створення та роботи комісії з питань громадського контролю за відчуженням 

та використанням надлишкового військового майна та земель оборони

1.  Комісія  з  питань  громадського  контролю  за  відчуженням  та 
використанням надлишкового  військового  майна  і  земель  оборони (далі  – 
Комісія)  є  консультативно-дорадчим  органом  при  Міністерстві  оборони 
України. Вона формується з числа експертів та фахівців у відповідній сфері 
правовідносин  в  кількості  не  менше  7  чоловік  за  поданням  керівництва 
Громадської  ради  при  Міністерстві  оборони  України,  органів  державної 
влади та громадських об’єднань.

Голова  Комісії,  заступник  голови  та  секретар  обираються  членами 
новоствореної Комісії методом голосування на її першому засіданні.

Персональний  склад  Комісії  затверджується  наказом  Міністерства 
оборони України кожні два роки.

2.  Комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України, 
законами  України,  актами  Президента  України,  Верховної  Ради  України, 
Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністерства оборони 
України, а також цим Порядком.

3.  Основною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за 
потребою, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії проводить 
голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови. 

У  разі  необхідності  за  рішенням  голови  Комісії  проводяться 
позапланові засідання Комісії.

Засідання  Комісії  є  правомочним,  якщо  на  ньому  присутні  більше 
половини її складу.

Рішення  приймається  Комісією  відкритим  голосуванням  більшістю 
голосів,  оформлюється  протоколом  та  підписується  усіма  присутніми  на 
засіданні членами Комісії. Члени Комісії несуть відповідальність за рішення, 
прийняті на її засіданні. 

Організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на секретаря 
Комісії.

Робота в Комісії здійснюється на громадських засадах. 

4. Основними завданнями Комісії є:
здійснення  громадського  контролю  за  дотриманням  вимог  чинного 

законодавства  посадовими  особами  структурних  підрозділів  Міністерства 
оборони  України  та  Генерального  штабу  Збройних  Сил  України  під  час 
формування переліків  рухомого (нерухомого)  військового майна Збройних 



Сил  України,  яке  може  бути  відчужено,  його  оцінювання  та  реалізації,  а 
також  під  час  передачі  надлишкового  майна  до  сфери  управління 
центральним  чи  місцевим  органам  виконавчої  влади,  іншим  органам, 
уповноваженим управляти  державним майном,  самоврядним установам  та 
організаціям,  які  провадять  діяльність  в  інтересах  національної  безпеки  і 
оборони, та в комунальну власність;

опрацювання  пропозицій  щодо  формування  державної  політики  з 
питань реалізації надлишкового військового майна;

участь  у  формуванні  конкурсних  пропозицій, вивченні  та  аналізі 
конкурсної документації;

недопущення конфлікту інтересів членів конкурсної Комісії;
організація  оперативного  інформування  громадськості  через  засоби 

масової інформації щодо проведених Міністерством оборони України заходів 
з  питань  реалізації  та  передачі  надлишкового  військового  майна  і  його 
подальшого використання.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
ознайомлюватися,  за  погодженням  з  власником  інформації,  в  межах 

чинного  законодавства  України,  з  документами  та  інформацією,  яка 
необхідна для виконання покладених на неї завдань;

розробляти  пропозиції  та  рекомендації  з  питань,  що  належать  до  її 
компетенції;

залучати  до  розгляду  питань,  що  належать  до  повноважень  Комісії, 
консультантів, експертів та фахівців органів влади (за згодою їх керівників);

бути присутніми на засіданнях конкурсної Комісії та аукціонах.

6. Основними принципами діяльності Комісії є:
додержання чинного законодавства;
колегіальність прийняття рішень;
обґрунтованість прийнятих рішень;
незалежність  членів  Комісії  (недопущення  втручання  в  діяльність 

Комісії будь-яких органів державної влади);
професійність членів Комісії;
відкритість, гласність, рівність та добровільність.

7. Голова Комісії керує діяльністю Комісії та організовує її роботу.
Голова Комісії в межах покладених повноважень:
скликає засідання Комісії;
головує на засіданнях Комісії;
дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів Комісії;
готує  клопотання  до  керівників  органів  військового  управління, 

установ,  організацій  щодо  залучення  їх  представників  до  роботи  у  складі 
Комісії та дає доручення особам, які залучаються до її роботи;

організовує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії;
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забезпечує  підготовку  та  подання  керівництву  Міністерства  оборони 
України  пропозицій  та  зауважень  з  питань,  що належать  до  повноважень 
Комісії;

вносить пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії;
організовує взаємодію та представляє Комісію у відносинах з органами 

військового управління, військовими частинами, установами, організаціями 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

8. Секретар Комісії за вказівками голови Комісії забезпечує скликання 
засідань  Комісії,  веде  протоколи  засідань,  здійснює  облік  і  звітність  про 
проведену роботу, забезпечує необхідною документацією членів Комісії.

Директор Департаменту соціальної 
та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України                                                  Ю.Г.БАСКАКОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
                                            № 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з питань громадського контролю за відчуженням та використанням 

надлишкового військового майна і земель оборони

Голова Комітету Громадської ради при Міністерстві оборони України з 
питань  зв’язків  з  центральними,  обласними  та  місцевими  органами 
виконавчої  влади,  Всеукраїнська  громадська  організація  “Закінчимо  війну 
(пошук, перезахоронення”) Аблазов В. І. (за згодою);

член правління  Громадської ради при Міністерстві  оборони України, 
Міжнародна  правозахисна  громадська  організація  “Континент”  
Боярчук О. М. (за згодою);

голова Комітету Громадської ради при Міністерстві оборони України з 
питань  зв’язків  з  громадськими  радами  при  центральних,  обласних  та 
місцевих органах виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, 
Всеукраїнська  асоціація  кредитних  спілок  військовослужбовців  та 
працівників силових відомств Віданов А. В. (за згодою);

помічник Міністра оборони України Галкін О. В.;
заступник голови Громадської ради при Міністерстві оборони України, 

Федерація авіаційного спорту України Галуненко О. В. (за згодою);
член Ради Асоціації “Земельна спілка України” Гущик С. С. (за згодою);
директор  Інформаційно-консалтингової  компанії  “Defense  express”, 

редактор  журналу  “Експорт  зброї  та  оборонний  комплекс  України”  
Згурєц С. Г. (за згодою);

член Ради адвокатів Київської області Каімов А. В. (за згодою);
завідувач  кафедри  землевпорядного  проектування  Національного 

університету  біоресурсів  і  природокористування  України,  доктор 
економічних наук, Асоціація  “Земельна спілка  України”  Мартин А.  Г. (за 
згодою);

член правління  Громадської ради при Міністерстві  оборони України, 
Всеукраїнська  громадська  організація  “Об’єднання  ветеранів  розвідки 
України” Онисько В. В. (за згодою);

член Громадської ради при Міністерстві оборони України, Міжнародна 
громадська  організація  ветеранів  державних  правоохоронних  органів 
спеціального  призначення  та  їх  спецпідрозділів  “Вимпел  України”  
Оліферко А. А. (за згодою);

начальник відділу визначення ступеня екологічного ризику та безпеки 
життєдіяльності  Управління  екологічної  безпеки  Департаменту  екології  та 
природних  ресурсів  Київської  обласної  державної  адміністрації 
Перникоза Г.А. (за згодою);

директор  Державного  підприємства  “Торговий  дім  “Нікітський  сад” 
Нікітського  ботанічного  саду  –  Національного  наукового  центру”, 



Сімферопольська  міська  молодіжна  громадська  організація  “Товариство 
геоекологів” Рекун С. В. (за згодою);

директор департаменту регіональної політики Асоціації “Український 
національний комітет Міжнародної Торгової Палати” Урсол І. Б. (за згодою);

віце-президент  Асоціації  “Український  національний  комітет 
Міжнародної Торгової Палати” Хоменко А. С. (за згодою);

заступник голови правління Українського товариства оцінювачів, член-
кореспондент  Королівського  інституту  сертифікованих  оцінювачів, 
Міжнародна  аудиторсько-консалтингова  компанія  “БДО  Валюейшн”  
Шалаєв В. М. (за згодою).

Директор Департаменту соціальної 
та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України                                                  Ю.Г.БАСКАКОВ
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