
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  
 

НАКАЗ 
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
01.06.2012                      м. КИЇВ                           № 370        

 

Про визнання деяких наказів 
Міністра оборони України такими,  
що втратили чинність  
 
 Відповідно до вимог Указів Президента України від 02 грудня      
1995 року № 1116/95 “Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв” та від 17 грудня 1999 року № 1583/99 “Про додаткові заходи щодо 
впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” 
 
Н А К А З У Ю:  
 

1. Накази Міністра оборони України від 23 грудня 1996 року № 390 
“Про встановлення у Збройних Силах України Дня військовослужбовця 
оперативного управління (відділу, відділення) усіх рівнів”, від 28 жовтня 
1999 року № 324 “Про встановлення у Збройних Силах України Дня 
військового фінансиста”, від 22 серпня 2000 року № 273 “Про встановлення 
Дня мобілізаційного працівника”, від 18 грудня 2000 року № 470 “Про 
встановлення річного свята – Дня Центрального науково-дослідного 
інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України”, від      
20 грудня 2004 року № 625 “Про встановлення Дня працівника служби 
шифрованого зв’язку і режиму секретності Збройних Сил України”, від      
02 листопада 2005 року № 656 “Про встановлення річного свята 
Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба”,  
від 17 листопада 2005 року № 687 “Про встановлення Дня Генерального 
штабу Збройних Сил України”, від 12 січня 2006 року № 9 “Про 
встановлення Дня фахівця радіоелектронної боротьби у Збройних Силах 
України”, від 13 лютого 2006 року № 78 “Про встановлення Дня працівника 
служби пального”, від 26 липня 2006 року № 461 “Про визначення Дня 
Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська 
політехніка”, від 28 грудня 2006 року № 755 “Про встановлення Дня 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України”, від 12 вересня 
2007 року № 526 “Про встановлення Дня Об’єднаного оперативного 



 2

командування Збройних Сил України”, від 10 грудня 2007 року № 670 “Про 
встановлення Дня військових сполучень Збройних Сил України”, від  
10 січня 2008 року № 4 “Про встановлення Дня військ протиповітряної 
оборони Сухопутних військ Збройних Сил України”, від 21 лютого  
2008 року № 70 “Про встановлення Дня Головної інспекції Міністерства 
оборони України”, від 31 березня 2008 року  № 135 “Про встановлення Дня 
Кадрового центру Збройних Сил України”, від 20 червня 2008 року № 294 
“Про встановлення Дня працівника квартирно-експлуатаційного 
забезпечення Збройних Сил України”, від 26 червня 2008 року № 305 “Про 
встановлення в Збройних Силах України Дня військ радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту”, від 01 вересня 2008 року № 423 “Про встановлення 
Дня працівника кадрових органів”, від 02 вересня 2008 року № 427 “Про 
встановлення Дня штурманської служби авіації Збройних Сил України”, від 
10 лютого 2009 року № 57 “Про встановлення Дня професійного сержанта 
Збройних Сил України”, від 07 квітня 2009 року № 154 “Про встановлення 
Дня працівника пожежної безпеки Збройних Сил України”, від 22 квітня  
2009 року № 196 “Про встановлення у Збройних Силах України Дня 
топографічної служби”, від 01 червня 2009 року № 268 “Про встановлення 
Дня працівників військових представництв Міністерства оборони України”, 
від 08 вересня 2009 року № 450 “Про встановлення Дня військової частини 
А3674”, від 19 березня 2010 року № 149 “Про встановлення Дня інженерно-
авіаційної служби авіації Збройних Сил України”, від 07 травня 2010 року 
№ 236 “Про встановлення Дня контрольно-ревізійної служби Збройних Сил 
України”, від 12 серпня 2010 року № 421 “Про встановлення Дня інженерно-
аеродромної служби Збройних Сил України”, від 19 серпня 2010 року № 438 
“Про встановлення Дня працівника органів міжнародного співробітництва”, 
від 16 вересня 2010 року № 490 “Про встановлення Дня радіотехнічних 
військ Повітряних Сил Збройних Сил України”, від 27 грудня 2010 року 
№ 698 “Про встановлення Дня інформаційно-медійних структур 
Міністерства оборони та Збройних Сил України”, від 07 лютого 2011 року 
№ 70 “Про встановлення Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил 
Збройних Сил України”, від 04 березня 2011 року № 130 “Про встановлення 
Дня юридичної служби Міністерства оборони України”, від 10 травня  
2011 року № 250 “Про встановлення Дня Головного командного центру 
Збройних Сил України”, від 03 червня 2011 року № 303 “Про встановлення 
Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України” 
визнати такими, що втратили чинність. 

 
2. Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних 

Сил України привести свої акти у відповідність з законодавством України.  
 
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 
 
Міністр оборони України                                                           Д.А.САЛАМАТІН 
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
до наказу Міністра оборони України 

від                                         №  
 

“Про визнання деяких наказів Міністра оборони України такими,  
що втратили чинність” 

 
 

1. Обґрунтування необхідності видання 
 
Наказ Міністра оборони України “Про визнання деяких наказів 

Міністра оборони України такими, що втратили чинність” підготовлено за 
необхідності виконання вимог Указів Президента України від 02.12.1995  
№ 1116/95 “Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” та від 
17.12.1999 № 1583/99 “Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв” та вдосконалення нормативно-правової бази щодо 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, професійних та річних свят у Збройних 
Силах України.  

 
2. Цілі та завдання видання 
 
Наказ Міністра оборони України “Про визнання деяких наказів 

Міністра оборони України такими, що втратили чинність” підготовлено з 
метою приведення нормативно-правової бази Міністерства оборони України у 
відповідність до вимог Указів Президента України від 02.12.1995  
№ 1116/95 “Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” та  
від 17.12.1999 № 1583/99 “Про додаткові заходи щодо впорядкування 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”, унормування відзначення пам’ятних дат 
і ювілеїв, професійних та річних свят у Збройних Силах України. 

 
3. Загальна характеристика і основні положення 
 
Наказ визнає деякі накази Міністра оборони України такими, що 

втратили чинність, та врегульовує питання відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв, професійних та річних свят у Збройних Силах України. 

 
4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання 
 
Нормативно-правовою базою в цій сфері правового регулювання є: 
Указ Президента України від 02.12.1995 № 1116/95 “Про впорядкування 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”; 
Указ Президента України від 17.12.1999 № 1583/99 “Про додаткові 

заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”; 
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Наказ Міністра оборони України від 21.01.2000 № 20 “Про 
затвердження Положення про порядок встановлення та проведення річних 
свят у Збройних Силах України”. 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування видання 
 
Впровадження наказу додаткових фінансових витрат не потребує. 
 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків видання 
 
Видання наказу спрямоване на вдосконалення нормативно-правової 

бази щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, професійних та річних свят у 
Збройних Силах України. 
 
 
Начальник Головного управління виховної та 
соціально-психологічної роботи Збройних Сил України  
генерал-майор                                                                              О.В.КОПАНИЦЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ковтун В.А. 
271-36-51 

 


