
 
МІН ІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРА ЇНИ  

 

Н А К А З  
 
 

26.08.2014 р.                            м. Київ         № 566 
 
Про створення робочої групи для 
проведення аналізу щодо 
обґрунтування необхідності 
(перспектив) існування в складі 
Міністерства оборони України 
Департаменту економічної 
діяльності Міністерства оборони 
України і державних підприємств, 
установ, організацій та державних 
господарських об’єднань 
 
 
 

Відповідно до Указу Президента України від 06 квітня 2011 року 
№ 406 “Про Положення про Міністерство оборони України та Положення 
про Генеральний штаб Збройних Сил України” (зі змінами) та з метою 
проведення аналізу та обґрунтування необхідності (перспектив) існування в 
складі Міністерства оборони України Департаменту економічної діяльності 
Міністерства оборони України і державних підприємств, установ, організацій 
та державних господарських об’єднань, функціональне управління якими 
здійснюється через Департамент економічної діяльності Міністерства 
оборони України, 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 
1. Створити робочу групу для проведення аналізу щодо обґрунтування 

необхідності (перспектив) існування в складі Міністерства оборони України 
Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України і 
державних підприємств, установ, організацій та державних господарських 
об’єднань, функціональне управління якими здійснюється через Департамент 
економічної діяльності Міністерства оборони України, у такому складі: 

 
 
голова робочої групи – заступник Міністра оборони України генерал-

лейтенант Ліщинський О. І.; 
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заступник голови робочої групи – тимчасово виконуючий обов’язки 

директора Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони 
України Коваленко І. Г.; 

 
 
члени робочої групи: 
 
 
начальник відділу управління підприємствами Департаменту 

економічної діяльності Міністерства оборони України Гурський С. Г.; 
начальник відділу реформування власності Департаменту економічної 

діяльності Міністерства оборони України Бойко Ю. В.; 
начальник адміністративного відділу Департаменту економічної 

діяльності Міністерства оборони України Рябошапко М. М.; 
старший офіцер фінансово-економічного відділу Департаменту 

економічної діяльності Міністерства оборони України підполковник 
Зайцева О. О.; 

головний спеціаліст відділу правового забезпечення фінансової та 
господарської діяльності Департаменту правового забезпечення Міністерства 
оборони України Загуменний В. В.; 

заступник начальника управління планування технічного забезпечення 
Озброєння Збройних Сил України полковник Мельник В. М.; 

начальник фінансово-економічного відділу Військово-медичного 
департаменту Міністерства оборони України полковник Волосюк С. В.; 

заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 
фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного 
управління Збройних Сил України Буркеня О. І.; 

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (воєнно- 
економічних проблем) Центру воєнно-стратегічних досліджень 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 
полковник Бойко Р. В.; 

завідувач сектору кадрової роботи з керівниками державних 
підприємств Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України 
Буцкой Г. В.; 

провідний інженер Головної технічної інспекції Міністерства оборони 
України Васильєв Д. В.; 

головний спеціаліст відділу капітального будівництва (ремонту) та 
договірної роботи Управління зведеного фінансового планування та 
формування бюджету Департаменту фінансів Міністерства оборони України 
Саєнко Н. В. 

 
 
2. Голові робочої групи у місячний термін після проведення аналізу 

підготувати пропозиції Міністру оборони України щодо необхідності 
(перспектив) існування в складі Міністерства оборони України Департаменту 
економічної діяльності Міністерства оборони України і державних 
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підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, 
функціональне управління якими здійснюється через Департамент 
економічної діяльності Міністерства оборони України. 
 
 

3.  Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 

Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                          В.В.ГЕЛЕТЕЙ 
 
 


