
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до наказу Міністерства оборони України 

від                                                                              № 
“Про затвердження Інструкції про організацію проведення робіт із 

продовження строку дії призначених показників засобам ураження, за якими не 
здійснюється авторський нагляд” 

 
Мета: Прийняття наказу Міністерства оборони України  

“Про затвердження Інструкції про організацію проведення робіт із 
продовження строку дії призначених показників засобам ураження, за якими не 
здійснюється авторський нагляд” дозволить впорядкувати діяльність щодо 
визначення порядку проведення робіт із продовження призначених показників 
засобам ураження, які експлуатуються у Збройних Силах України, та за якими 
не здійснюється авторський нагляд”. 

 
1. Підстава розроблення проекту акта 
 

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Інструкції про 
організацію проведення робіт із продовження строку дії призначених 
показників засобам ураження, за якими не здійснюється авторський нагляд” 
(далі – наказ) розроблено Міністерством оборони України на виконання вимог 
Закону України “Про Збройні Сили України”, Положення про Міністерство 
оборони України та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. 
№ 591 “Про внесення змін до Порядку відновлення, ремонту, модернізації, 
збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) 
озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється 
авторський нагляд, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України”. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
 

Прийняття наказу обумовлено необхідністю здійсненню організації 
проведення робіт із продовження призначених показників засобам ураження, 
які експлуатуються у Збройних Силах України, в умовах відсутності в Україні 
головних розробників та виробників зазначеного озброєння. 

 
3. Суть проекту акта 
 

Наказом затверджується Інструкція про організацію проведення робіт із 
продовження строку дії призначених показників засобам ураження, за якими не 
здійснюється авторський нагляд (далі – Інструкція). 

Інструкція здійснює нормативне врегулювання порядку проведення робіт 
із продовження призначених показників засобам ураження, за якими не 
здійснюється авторський нагляд. 
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4. Правові аспекти  
 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання 
продовження строку дії призначених показників засобам ураження, за якими не 
здійснюється авторський нагляд, є: 

Закону України “Про Збройні Сили України”; 
Положення про Міністерство оборони України; 
постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 591 “Про 

внесення змін до Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення 
установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, 
військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд”. 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Реалізація наказу додаткових матеріальних та інших витрат не потребує. 
 
6. Прогноз впливу 
 
Видання наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 

Інструкції про організацію проведення робіт із продовження строку дії 
призначених показників засобам ураження, за якими не здійснюється 
авторський нагляд” дозволить упорядкувати діяльність і взаємовідносини 
Міністерства оборони України, органів військового управління Збройних Сил 
України з суб’єктами господарювання та іншими організаціями щодо 
організації та проведення робіт із продовження призначених показників засобам 
ураження, за якими не здійснюється авторський нагляд. 

 
7. Позиція заінтересованих сторін 
 
Наказ не матиме впливу на інтереси місцевого самоврядування, прав та 

інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку. 
Наказ не стосується соціально-трудової сфери. 
Наказ не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій. 
 
8. Громадське обговорення 
 
Проект наказу не потребує проведення консультацій із громадськістю. 
 
9. Позиція заінтересованих органів 
 
Наказ не стосується сфери компетенції інших органів. 
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10. Правова експертиза 
 
Наказ потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 
 
11 Запобігання дискримінації 
 
У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
 
12. Запобігання корупції 
 
У наказі правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень, відсутні. 
 
13. Прогноз результатів  
 
Видання наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 

Інструкції про організацію проведення робіт із продовження строку дії 
призначених показників засобам ураження, за якими не здійснюється 
авторський нагляд” дозволить привести нормативно-правові акти у 
відповідність із Законом України “Про Збройні Сили України”, Положенням 
про Міністерство оборони України та Порядком відновлення, ремонту, 
модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби 
(зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не 
здійснюється авторський нагляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 2018 року № 591, упорядковує діяльність і 
взаємовідносини Міністерства оборони України, органів військового 
управління Збройних Сил України з суб’єктами господарювання та іншими 
організаціями щодо організації та проведення робіт із продовження 
призначених показників засобам ураження, за якими не здійснюється 
авторський нагляд. 

 
 
 
Державний секретар 
Міністерства оборони України  
генерал-полковник                                                                                     О.ДУБЛЯН 
 


