
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проекту наказу  Міністерства  оборони  України  від 
№       “Про затвердження Положення про організацію роботи санаторно-
курортних закладів Збройних Сил України”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 
Положення про організацію роботи санаторно-курортних закладів Збройних 
Сил  України”  (далі  –  наказ)  обумовлено  необхідністю  покращення 
організації роботи санаторно-курортних закладів Збройних Силах України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою видання наказу є удосконалення організацію роботи санаторно-
курортних закладів Збройних Силах України.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері правового регулювання діють:
Закону  України  “Основи   законодавства   України  про   охорону 

здоров'я”;
Закону  України  “Про  соціальний  і  правовий  захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”; 
Закону України “Про статус  ветеранів військової  служби,   ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;
Закону України “Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального 

захисту”;  
Закону України “Про  боротьбу  із  захворюванням на туберкульоз”; 
Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”; 
постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  27.04.2011  №  446  “Про 

затвердження   Порядку  забезпечення санаторно-курортними путівками  до 
санаторно-курортних  закладів  військовослужбовців,  ветеранів  війни, 
ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших осіб і 
членів  їх  сімей”;

наказ   Міністра   оборони   України   від  05.10.2011   №  604  “Про 
затвердження   Інструкції   про   порядок санаторно-курортного забезпечення 
у   Збройних    Силах    України”,  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції 
України  07.11.2011 за № 1272/20010;

наказ   Міністра   оборони   України   від  20.05.2004  №  162  “Про 
затвердження Переліку закладів охорони здоров'я  Збройних Сил України”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції  України 03.06.2004 за № 692/9291.

наказ   Міністра   оборони   України   від  16.07.97  №  300  “Про 
затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних 



Сил  України”,  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України 
22.12.1997 за № 615/2419. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація  положень  наказу  не  потребує  виділення  додаткових 
бюджетних асигнувань.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект  наказу  погоджено  в  остаточній  редакції  із  зацікавленими 
посадовими  особами  та  структурними  підрозділами  Міністерства  оборони 
України,   Генерального  штабу  Збройних  Сил  України,  а  також  потребує 
погодження із Державною службою України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємства.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

7. Запобігання корупції

У проекті  наказу  відсутні  правила  і  процедури,  які  можуть  містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регулятивного впливу

Проект  наказу  не  належить  до  регуляторного  акта   та   не  матиме 
впливу  на  ринкове  середовище,  забезпечення  прав  та  інтересів  суб’єктів 
господарювання, громадян та держави.

11. Прогноз результатів

Прийняття  наказу  забезпечить  удосконалення  організації  роботи 
санаторно-курортних закладів Збройних Силах України. 

Міністр оборони України       П.В.ЛЕБЕДЄВ
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