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Про заходи щодо реорганізації 
Наукового центру бойового 
застосування ракетних військ і 
артилерії Сумського державного 
університету 

 
 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28 листопада 2012 року № 983-р “Про оптимізацію мережі державних 
наукових установ” 

 
 

НАКАЗУЄМО: 
 
 
 1. Реорганізувати Науковий центр бойового застосування ракетних 

військ і артилерії Сумського державного університету шляхом перетворення 
у філію Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України, яку розмістити на фондах квартирно-
експлуатаційного відділу міста Полтава (будівля № 1/19 військового містечка 
№ 1 міста Суми) та утримувати на окремому штаті. 

 
 
 2. Установити, що Центральний науково-дослідний інститут озброєння 

та військової техніки Збройних Сил України є правонаступником Наукового 
центру бойового застосування ракетних військ і артилерії Сумського 
державного університету. 

 
 
 3. Начальнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України: 
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 у двотижневий термін після видання цього наказу подати до 
Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до організаційної 
директиви Міністерства оборони України щодо створення філії Центрального 
науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил 
України; 

у двомісячний термін після видання організаційної директиви 
Міністерства оборони України подати на затвердження зміни до Положення 
про Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України та затвердити Положення про філію 
Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України; 

організувати встановленим порядком укомплектування посад філії 
Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України відповідно до вимог чинного законодавства, у першу 
чергу за рахунок військовослужбовців та працівників Збройних Сил України 
Наукового центру бойового застосування ракетних військ і артилерії 
Сумського державного університету, що реорганізовується; 

здійснити заходи щодо закріплення військового майна та документації 
за філією Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України. 

 
 

4. Начальнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння 
та військової техніки Збройних Сил України спільно з командувачем 
Сухопутних військ Збройних Сил України до 01 вересня 2013 року 
підготувати та подати на підпис встановленим порядком проект наказу 
Міністерства оборони України про утворення комісії з приймання-передачі 
військового майна та документації з Наукового центру бойового 
застосування ракетних військ і артилерії Сумського державного університету 
до Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України.  

 
 

5. Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України організувати 
та провести заходи щодо: 

 
 
передачі до Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України майна та документації Наукового 
центру бойового застосування ракетних військ і артилерії Сумського 
державного університету; 

передачі надлишкових матеріальних засобів Наукового центру 
бойового застосування ракетних військ і артилерії Сумського державного 
університету на доукомплектування Збройних Сил України; 
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припинення Наукового центру бойового застосування ракетних військ і 
артилерії Сумського державного університету як юридичної особи. 

 
 
6. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України 

утримання філії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України здійснювати за рахунок бюджетних 
призначень Міністерству оборони України. 

 
 
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра оборони України та першого заступника Міністра освіти і науки 
України. 

 
 

8. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 
Міністр оборони України    
                                                                 
                                     П.В.ЛЕБЕДЄВ 

Міністр освіти і науки  України 
                                                                  
                                      Д.В.ТАБАЧНИК 

 
 


