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План
діяльності Міністерства оборони України з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік
№
з/п

1.

Назва проекту
регуляторного акту

Проект закону України
“Про внесення змін до
статті 7 Закону України
“Про господарську
діяльність у Збройних
Силах України”

Обґрунтування
необхідності
прийняття
регуляторного акту

Підстави для
підготовки
регуляторного
акту

Головний
Строк подання проекту
розробник у
регуляторного акту
МОУ
Співвико- До Держпід- До КМУ/на
навці
приємниц- підпис МОУ
тва, ЦОВВ
Структурні підрозділи Міністерства оборони України
Удосконалення
ініціативна
ГКЕУ ЗСУ
січень
березень
організації оренди та
пропозиція
передача в
користування на
безоплатній основі
суб’єктам
господарювання –
переможцям процедур
закупівель рухомого
та нерухомого майна,
необхідного для
організації харчування
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2.

3.
\

4.

Проект постанови КМУ
“Про внесення змін до
Положення про порядок
реалізації металобрухту,
утвореного у військових
формуваннях”

Приведення у
відповідність до вимог
Закону України “Про
внесення змін до
Закону України “Про
правовий режим
майна у ЗСУ”

ініціативна
пропозиція

ДВВМ МОУ

квітень

березень

Проект постанови КМУ
“Про внесення змін до
постанов КМУ від
28.12.2000 р. № 1919 та
від 11.02.2010 р. № 118”

Приведення
нормативно-правових
актів у відповідність
до норм
законодавства, з
метою забезпечення
відкритих та прозорих
механізмів реалізації
на внутрішньому
ринку товарів
подвійного
використання

ініціативна
пропозиція

ДВВМ МОУ

квітень

червень

Проект наказу МОУ “Про
затвердження Інструкції
щодо організації
роботи військових
представництв
Міністерства оборони
України”

Визначення порядку
роботи військових
представництв МОУ

ініціативна
пропозиція

УВП МОУ

лютий

квітень
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5.

Проект наказу МОУ “Про
затвердження Інструкції
про організацію передачі
в оренду та укладення
договорів оренди
нерухомого військового
майна”

Організація передачі в
оренду та укладення
договорів оренди
нерухомого
військового майна

ініціативна
пропозиція

ГКЕУ ЗСУ

листопад

грудень

6.

Проект наказу
Міністерства оборони
України “Про
затвердження Інструкції
про порядок передачі
військового майна до
підприємств (організацій)
України для проведення
робіт з розробки
(модернізації) і
виробництва озброєння та
військової техніки”

Удосконалення та
упорядкування роботи
Міністерства оборони
України та
підприємств,
організацій України
щодо порядку
передачі військового
майна для виконання
дослідноконструкторських
робіт з розробки
(модернізації)
озброєння та
військової техніки

ініціативна
пропозиція

ДРІЗОВТ
МОУ

вересень

грудень
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7.

Структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України
Проект наказу МОУ “Про Необхідність
постанова КМУ
ЦУІВ ГУОЗ
червень
затвердження Правил
покращення
від 30.03.1994
ЗСУ
користування, ремонту і
транспортно –
№ 198
утримання автомобільних експлуатаційного
доріг Міністерства
стану автомобільних
оборони України”
доріг

вересень

8.

Проект наказу
Врегулювання питань
Міністерства оборони
підтримання льотної
України “Про
придатності
затвердження Порядку
освоєння ремонту виробів
авіаційної техніки
державної авіації, їх
компонентів та
обладнання, за якими
розробник та виробник не
здійснює супроводження
експлуатації та
підтримання льотної
придатності”

Повітряний кодекс
України

КПС ЗСУ
УРДДАУ

червень

вересень

9.

Проект наказу
Міністерства оборони
України “Про
затвердження Порядку
продовження
(збільшення)

Повітряний кодекс
України

КПС ЗСУ
УРДДАУ

вересень

листопад

Нормативне
врегулювання питань
підтримання льотної
придатності

5

встановлених показників
виробів авіаційної
техніки державної авіації,
їх компонентів та
обладнання, за якими
розробник та виробник не
здійснює супроводження
експлуатації та
підтримання льотної
придатності”
10.

Проект наказу
Міністерства оборони
України “Про
затвердження Інструкції з
організації продовольчого
забезпечення
військовослужбовців
Збройних Сил України та
годування штатних
тварин військових частин
Збройних Сил України
шляхом залучення
суб’єктів
господарювання”

Упорядкування
харчування
військовослужбовців
Збройних Сил України
шляхом
залучення
суб’єктів
господарювання

ініціативна
пропозиція

Тил ЗСУ

Впродовж
двох місяців
після
набрання
чинності
постанови
КМУ
щодо
затвердженн
я Положення
з організації
продовольчог
о
забезпечення
військовослу
жбовців ЗСУ
та годування
штатних
тварин
військових
частин ЗСУ

Впродовж
трьох місяців
після набрання
чинності
постанови
КМУ
щодо
затвердження
Положення з
організації
продовольчого
забезпечення
військовослуж
бовців ЗСУ та
годування
штатних
тварин
військових
частин ЗСУ
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11.

Проект наказу
Міністерства оборони
України “Про
затвердження
Керівництва з організації
експлуатації та ремонту
залізничної техніки та
майна у ЗСУ”

Удосконалення
нормативно-правової
бази

Директор Департаменту правового забезпечення
Міністерства оборони України
полковник юстиції

ініціативна
пропозиція

Тил ЗСУ

жовтень

грудень

Д.Ю.ДЕМ`ЯНЕНКО

