
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17  .0  4  .2014    м. Київ №        250      

П РОЕКТ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.05.2014 за № 484/25261

Про  затвердження  Змін   до  Умов 

оплати  праці  працівників 

(невійськовослужбовців) апарату 

органів  військового  та  державного 

управління

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  14  серпня 

2013  року  №  703  “Про  віднесення  деяких  посад  працівників  органів 

державної  влади,  інших  державних  органів,  установ  до 

відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що 

втратили  чинність,  деяких  актів  Кабінету  Міністрів  України”,  постанови 

Кабінету  Міністрів  України  від  09  березня  2006  року  №  268  “Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів” 

(зі  змінами),  наказу  Міністра  оборони  України  від  15  грудня  1998  року 

№ 455 “Про заходи щодо реалізації Закону України “Про державну службу” 

в  Збройних  Силах  України”,  зареєстрованим  у  Міністерстві 

юстиції   України   28   грудня   1998   року   за   №  832/3272   (зі  змінами),  у

зв’язку з проведеними організаційними заходами 
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НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  Зміни  до  Умов  оплати  праці  працівників 

(невійськовослужбовців) апарату  органів  військового  та  державного 

управління, затверджених наказом Міністра оборони України від  30 березня 

2006 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 

2006 року за №386/12260 (зі змінами), що додаються. 

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

Виконуючий обов’язки 

Міністра оборони України

генерал-полковник                                                                            М.В.КОВАЛЬ



2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ    Міністерства    оборони    України

17 квітня 2014 року                            № 250

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.05.2014 за № 484/25261

ЗМІНИ

до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів 

військового та державного управління

1.  Пункт  1  Умов  оплати  праці  працівників  (невійськовослужбовців) 

апарату  органів  військового  та  державного  управління  викласти  в  такій 

редакції:

“1.  Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату 

органів військового та державного управління (далі – Умови) застосовуються 

для  оплати  праці  керівних  працівників,  спеціалістів  і  службовців  апарату 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, 

апарату управлінь видів Збройних Сил України, оперативних командувань та 

інших прирівняних до них органів військового управління згідно з Переліком 

органів  військового управління,  прирівняних до управлінь  видів  Збройних 

Сил України, та Переліком органів управління, прирівняних до структурних 

підрозділів апарату Міністерства оборони України, затвердженими наказом 

Міністра оборони України від 15 грудня 1998 року № 455, зареєстрованим у 

Міністерстві  юстиції  України  28  грудня  1998  року  за  №  832/3272  (зі 

змінами), територіальних і повітряних командувань, корпусів та військових 

комісаріатів (далі – апарат органів військового та державного управління) з 

01 січня  2006  року,  а  для   працівників,  окремі  умови  оплати  праці  яких 

визначені  указами  Президента  України,  –  з  01  квітня  після  визнання  цих 

указів такими, що втратили чинність.”.
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2. У додатку 1 до пункту 2 цих Умов:

1) назву таблиці 1 викласти в такій редакції:

“Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату 

Міністерства  оборони  України,  інших  прирівняних  до  нього  органів 

управління та Генерального штабу Збройних Сил України”;

2) абзац другий тексту до таблиці 1 викласти в такій редакції:

         “Посади: головний інспектор, перший заступник головного інспектора – 

головний  військовий  інспектор,  головний  інспектор  видів  Збройних  Сил 

України,  головний  інспектор  ресурсного  забезпечення,  озброєння  та 

військової  техніки  –  передбачені  для  Головної  інспекції  Міністерства 

оборони України; старший інспектор, інспектор –  передбачені для Головної 

інспекції Міністерства оборони України, Департаменту внутрішнього аудиту 

та  фінансового  контролю  Міністерства  оборони  України  та  Управління 

регулювання діяльності державної авіації України.”.

Начальник Управління регулювання 

діяльності державної авіації України                                                І.С.РУСНАК 


