
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

16.05.2014 р.                            м. Київ      № 321

                                                            
Про  затвердження  Змін  до 
Положення  про  організацію  та 
здійснення  середньострокового  та 
короткострокового  оборонного 
планування  в  Міністерстві  оборони 
України і Збройних Силах України 

Відповідно  до  вимог  статті  7  Закону  України  “Про  організацію 
оборонного  планування”  та  статей  4,  7  та  10  Закону  України  “Про 
стандартизацію”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  організацію  та  здійснення 
середньострокового  та  короткострокового  оборонного  планування  в 
Міністерстві  оборони  України  і  Збройних  Силах  України,  затвердженого 
наказом Міністра оборони України від 19 січня 2010 року № 15 (зі змінами), 
що додаються.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Виконуючий обов’язки 
Міністра оборони України
генерал-полковник                                                                          М.В.КОВАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України

№

ЗМІНИ 
до Положення про організацію та здійснення середньострокового та 

короткострокового оборонного планування в Міністерстві оборони України і 
Збройних Силах України

1. Абзац дев’ятий пункту 1.6 викласти в такій редакції:

“Орієнтовний  план  утримання  та  розвитку  ЗСУ  на  наступний  та  два 
подальші роки (далі – Орієнтовний план утримання та розвитку) – комплекс 
взаємопов’язаних  і  деталізованих  заходів,  які  сплановані  за  напрямами 
розвитку на наступний та два  подальші роки,  орієнтованих на досягнення 
цілей Державної програми на відповідний період, з визначенням виконавців 
та потреби на роки після завершення дії  Державної програми, уточненням 
розподілу  обсягів  фінансових  ресурсів,  і  є  підставою  для  формування  та 
обґрунтування бюджетного запиту МОУ.”.

2. Підпункти 3.5.4 – 3.5.6 пункту 3.5 викласти в такій редакції: 

“3.5.4.  З метою формування та обґрунтування бюджетного запиту МОУ 
Генеральним  штабом  ЗСУ  розробляється  Орієнтовний  план  утримання  та 
розвитку. 

3.5.5.  Вихідні  дані  для розроблення  Орієнтовного плану утримання та 
розвитку,  його  структура,  порядок  розроблення,  оформлення  та  використання 
здійснюються  (визначаються  (розробляються))  відповідно  до  Військового 
стандарту “Оборонне планування.  Орієнтовний план утримання та розвитку 
Збройних  Сил  України  на  наступний  та  два  подальші  роки. Порядок 
розроблення та використання” 01.040.002 – 2014(01) (далі – ВСТ 01.040.002 – 
2014(01)).

3.5.6.  Відповідальні  за  формування  та  виконання  напрямів  розвитку 
щорічно визначаються наказом з організації оборонного планування.”.

3. Додаток 3 до Положення виключити.

Тимчасово  виконуючий обов’язки  начальника  Головного 
управління  оборонного  та  мобілізаційного  планування 
Генерального штабу Збройних Сил України

генерал-майор                           В.Д.ТАЛАЛАЙ


