
Перелік 

нормативно-правових актів, прийнятих у  2021 року, 

розробником яких є Міністерство оборони України  

 

№ 

зп 
Назва нормативно-правового акта 

Дата прийняття 

та реєстраційний 

номер 

Розробник 

Закони  України  

1. Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на 

територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях 

26.01.2021 

№ 1131-ІХ 

ГУДП ЗСУ 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань 

виконання військового обов’язку та ведення військового обліку 

(Створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки, упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та 

резервістів, забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників, 

військовозобов’язаних та резервістів, запровадження нового виду військової служби – військової 

служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, перегляд адміністративної та 

кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок та 

військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) 

30.03.2021   

№ 1357-ІХ 

ГУП ГШ 

ЗСУ 

3. Про основи національного спротиву  

(визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, 

завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву) 

16.07.2021 

№ 1702-ІХ 

внесено 

Президентом 

України, 

 

КСВ ЗСУ 

(розроблено 

міжвідомчою 

групою при 

РНБОУ) 
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№ 

зп 
Назва нормативно-правового акта 

Дата прийняття 

та реєстраційний 

номер 

Розробник 

4. Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо 
збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи 
національного спротиву” 

(збільшення чисельності Збройних Сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення 

функціонування окремого роду сил Збройних Сил України – Сил територіальної оборони, а також 

подальшої розбудови системи руху опору) 

16.07.2021 

№ 1703-ІХ 

внесено 

Президентом 

України, 

 

ГУП ГШ 

ЗСУ 

5. Про внесення змін до Закону України “Про поштовий зв’язок” щодо врегулювання питань 

фельд'єгерського зв’язку   
(Врегулювання питання щодо організації діяльності у сфері надання послуг відомчого фельд’єгерського 
зв’язку у складі Збройних Сил України) 

17.11.2021 

№ 1889-ІХ 

КВЗК ЗСУ 

6. Про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 

Республіки 

18.11.2021 

№ 1908-ІХ 

ДМОС МОУ 

7. Про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом 

Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального 

інженерного батальйону 

02.12.2021 

№ 1925-ІХ 

ГУВСІВ 

8. Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях 

14.12.2021 

№  1948-ІХ 

ГУДП ЗСУ 

Укази Президента України  

1. Про внесення зміни до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 516 

(“Про деякі питання здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони”, уточнення 

Переліку посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для 

призначення на які погоджуються з Президентом України) 

03.02.2021 

№ 44/2021 

ДКП МОУ 

2. Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових  

призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році 

24.02.2021                 

№ 71/2021 

ГУП ГШ 

ЗСУ 

3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня  2021 року “Про Стратегію 

воєнної безпеки України” 

25.03.2021 

№ 121/2021 

ДВПСП 

МОУ 

4. Про присвоєння почесного найменування 138 центру спеціального призначення (протидії диверсіям та 

терористичним актам) 

(Присвоєння почесного найменування “імені князя Володимира Святославича”) 

23.08.2021            

№ 409/2021 

ГУ ВСП ЗСУ 
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№ 

зп 
Назва нормативно-правового акта 

Дата прийняття 

та реєстраційний 

номер 

Розробник 

5. Про присвоєння почесного найменування 91 окремому полку оперативного забезпечення Сухопутних 

військ Збройних Сил України 

(Присвоєння почесного найменування “Охтирський”) 

23.08.2021            

№ 410/2021 

КСВ ЗСУ 

6. Про присвоєння почесного найменування 38 зенітному ракетному полку Сухопутних військ Збройних 

Сил України 

(Присвоєння почесного найменування  “імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника”) 

23.08.2021            

№ 411/2021 

КСВ ЗСУ 

7. Про присвоєння імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 101 окремій бригаді охорони 

Генерального штабу Збройних Сил України 

23.08.2021            

№ 412/2021 

ГКЦ ЗСУ 

8. Про присвоєння почесного найменування 1 окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту 

(Присвоєння почесного найменування “імені  князя Лева”) 

23.08.2021            

№ 413/2021 

АДССТ 

9. Про присвоєння почесного найменування 25 окремій повітрянодесантній Дніпропетровській бригаді 

Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 

(Присвоєння почесного найменування “Січеславська ”) 

23.08.2021            

№ 414/2021 

КДШВ ЗСУ 

10. Про присвоєння почесного найменування 138 зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил 

України 

(Присвоєння почесного найменування “Дніпровська”) 

23.08.2021            

№ 415/2021 

КПС ЗСУ 

11. Про присвоєння почесного найменування 223 зенітному ракетному Теребовлянському полку 

Повітряних  Сил Збройних Сил України 

(Присвоєння почесного найменування “імені Українських Січових Стрільців”) 

23.08.2021            

№ 416/2021 

КПС ЗСУ 

12. Про присвоєння почесного найменування 164 радіотехнічній бригади Повітряних Сил Збройних Сил 

України 

(Присвоєння почесного найменування  “Слобідська”) 

23.08.2021            

№ 417/2021 

КПС ЗСУ 

13. Про присвоєння почесного найменування 302 зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних 

Сил України 

(Присвоєння почесного найменування  “Харківський”) 

23.08.2021             

№ 418/2021 

КПС ЗСУ 

14. Про присвоєння почесного найменування 54 окремому розвідувальному батальйону Сухопутних військ 

Збройних Сил України 

(Присвоєння почесного найменування  “імені Михайла Тиші”) 

23.08.2021          

№ 419/2021 

КСВ ЗСУ 
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№ 

зп 
Назва нормативно-правового акта 

Дата прийняття 

та реєстраційний 

номер 

Розробник 

15. Про присвоєння почесного найменування 31 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення 

Повітряних Сил Збройних Сил України 

(Присвоєння почесного найменування  “імені гетьмана Михайла Дорошенка”) 

23.08.2021   

№ 420/2021 

КПС ЗСУ 

16. Про зміни у складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID -19 07.09.2021 

№456/2021 

КВМС ЗСУ 

17. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний 

оборонний бюлетень України” 

17.09.2021 

№ 473/2021 

ДВПСП 

МОУ 

18. Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних 

Силах України 

27.09.2021 

№ 483/2021 

ДКП МОУ 

19. Про присвоєння імені Героя України Вячеслава Кубрака патрульному катеру (бортовий номер Р194) 

30 дивізіону надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

15.11.2021                

№ 581/2021 

КВМС ЗСУ 

20. Про внесення змін до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких указів Президента України 

(“Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, 

поширення дії Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України на військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту за аналогією поширення 

його дії на військовослужбовців Національної гвардії України) 

 

28.12.2021 

№ 682/2021 

ДКП МОУ 

21. Про внесення змін до додатка № 1 до Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 166 

(“Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) 

складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами”, доповнення переліку посад, що 

підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних 

військових і спеціальних звань за цими посадами, відповідними посадами вищого офіцерського складу) 

28.12.2021  

№683/2021 

ДКП МОУ 

22. Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових 

призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році 

29.12.2021 

№ 687/2021 

ГУП ГШ 

ЗСУ 

Постанови КМУ  

1. Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251 

(“Про направлення військовослужбовців Збройних Сил України для проходження військової служби у 

багатонаціональних органах військового управління за кордоном”) 

05.01.2021  

№ 5 

ГУВСВ ЗСУ 
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№ 

зп 
Назва нормативно-правового акта 

Дата прийняття 

та реєстраційний 

номер 

Розробник 

2. Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних 

Сил України 

(постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня.2009 р. № 1032,  

визначення органу військового управління, який видає свідоцтво про реєстрацію предметів постачання; 

уточнення переліку документів, необхідних для проведення першої реєстрації транспортного засобу; 

визначення посадової особи, яка ухвалює рішення щодо надання відомостей про кількість 

зареєстрованих транспортних засобів) 

20.01.2021 

№ 36 

ГУ ВСП ЗСУ 

3. Про внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 

військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом 

(викладення постанови КМУ від 21 березня 2002 р. № 352 в  новій редакції) 

20.01.2021                       

№ 100 

ГУП ГШ 

ЗСУ 

4. Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 209 

(“Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проєкту плану оборони України”, 

 щодо уточнення складу Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проєкту плану оборони 

України) 

03.02.2021 

№ 85 

ДВПСП 

МОУ 

5. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 

(“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”, 

уточнення окремих положень Порядку в частині організації та проведення придбання житла на умовах  

пайової участі та на вторинному ринку) 

17.02.2021                    

№ 105 

ГУМР МОУ 

6. Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки 17.02.2021  

№ 159 

УЗРОВТ  

7. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1107 

(“Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на 

підприємствах, в установах і організаціях”, приведення у відповідність до Закону України “Про 

оборонні закупівлі”) 

03.03.2021  

№ 170 

УВП МОУ 

8. Про утворення Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі  

товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює 

або перевищує 200 млн. гривень 

10.03.2021  

№ 194 

ДВТПРОВТ 

МОУ  
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№ 

зп 
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та реєстраційний 
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9. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 р. № 401 

(“Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що 

утримуються за рахунок державного бюджету”, 

визначення переліку найменувань та тарифних розрядів штатних посад  військовослужбовців Збройних 

Сил України, які у складі національного контингенту та національного персоналу залучаються до участі 

у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та розмірів щомісячної грошової винагороди в 

іноземній валюті за виконання службових обов’язків за вказаними посадами) 

24.03.2021                 

№ 244 

КОС ЗСУ 

10. Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги іншому з подружжя 

співробітника кадрового складу розвідувального органу України, який звільнився та виїжджає за місцем 

довготермінового відрядження такого співробітника за межі України 

31.03.2021                        

№ 308 

ГУР МОУ 

11. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 

(постанова КМУ від 16 лютого 2011 р. № 148) 

07.04.2021                       

№ 313 

ГУМР 

12. Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), 

інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітників 

кадрового складу розвідувальних органів 

21.04.2021                       

№ 391 

ГУР МОУ 

13. Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за співробітників кадрового складу розвідувальних органів, обчислення набутого 

ними страхового стажу, оформлення та перерахунку пенсій 

12.05.2021  

№ 456 

ГУР МОУ 

14. Про внесення змін до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх 

сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони 

(постанова КМУ від 06 липня 2011 р. № 715, врегулювання процедури організації будівництва житла 

для військовослужбовців та членів їхніх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, 

для формування житлового фонду та забезпечення житлом військовослужбовців із числа співробітників 

розвідувальних органів України та членів їхніх сімей) 

12.05.2021  

№ 466 

ГУР МОУ 

15. Про затвердження Порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на озброєння, 

військову та спеціальну техніку 

12.05.2021  

№ 461 

УСКК 

16. Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади  12.05.2021                         

№ 467 

ДВОН МОУ 
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17. Про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють 

закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення 

26.05.2021 

№ 527 

ДДЗПМР 

МОУ 

18. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 

(від 03 серпня 2006 р. № 1081, від 26 червня 2013 р. № 450, від 02 вересня 2015 р. № 728,  

щодо врегулювання порядку забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей із числа 

співробітників розвідувальних органів жилими приміщеннями або за їхнім бажанням грошовою 

компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення) 

02.06.2021                             

№ 566 

ГУР МОУ 

19. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1007 
(“Про затвердження Порядку застосування зброї і бойової техніки з'єднаннями, військовими частинами 
і підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил в мирний час у разі виконання ними завдань з 
охорони підводного простору в межах територіального моря України”, 
 щодо удосконалення окремих питань щодо виконання завдань черговими силами з охорони підводного 

простору в межах територіального моря України) 

09.06.2021 

№ 599 

КВМС ЗСУ 

20. Про уповноважений орган з державного гарантування якості  16.06.2021 

№ 622 

УВП МОУ 

21. Про затвердження Порядку проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг 

оборонного призначення 

16.06.2021 

№ 625 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

22. Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей 

із посиленою військово-фізичною підготовкою 

30.06.2021                 

№ 672 

ДВОН МОУ 

23. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 

(“Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких 

інших осіб”, збільшення військовослужбовцям розвідувальних органів розмірів посадових окладів, 

мінімального розміру премій та встановлення інших, у порівнянні з військовослужбовцями ЗСУ, 

порядку нарахування і розміру надбавки за вислугу років) 

14.07.2021                  

№ 729 

ГУР МОУ 

24. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 

(“Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких 

інших осіб”, посилення соціального захисту курсантів та ліцеїстів із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування) 

21.07.2021 

№ 751 

ДФ МОУ 
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25. Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 

(“Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту”, забезпечення надання соціальних гарантій дітям з числа 

військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових і вищих навчальних закладів, один 

із батьків яких загинув (пропав безвісті), помер під час захисту незалежності та суверенітету України) 

21.07.2021 

№ 749 

ГУРСМЗ 

ЗСУ 

26. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 377 і від 7 лютого 

2007 р. № 153 

(“Про затвердження Порядку виконання завдань черговими силами з протиповітряної оборони 

Збройних Сил у мирний час” та “Про затвердження Порядку взаємодії з припинення протиправних дій 

повітряних суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів у повітряному 

просторі України”,  

удосконалення механізму протидії терористичним актам у повітряному просторі України, під час 

виконання завдань здійснення охорони повітряного простору України та протиповітряного прикриття 

важливих державних та військових об’єктів ) 

21.07.2021 

№ 752 

КПС ЗСУ 

27. Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного 

призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, а  також за 

цільовим використанням коштів 

28.07.2021 

№ 781 

УВП МОУ 

28. Про внесення змін до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і 

взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями 

15.09.2021  

№ 971 

КМС ЗСУ 

29. Про питання компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їхніх сімей вартості послуг, 

пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги 

22.09.2021 

№1000 

ГУР МОУ 

30. Про внесення змін до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу 

(постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48, щодо уніфікації термінології 

“територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”) 

20.10.2021 

№ 1082 

ДВОН МОУ 

31. Про затвердження Порядку ведення обліку операторів протимінної діяльності  03.11.2021 

№ 1150 

УЕБПМД 
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32. Про утворення Національного органу з питань протимінної діяльності  

 

10.11.2021              

№ 1207 

УЕБПМД 

33. Про внесення змін до пункту 3 Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил  

(постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1282, 

вирішення питання передачі придатних для використання і зберігання дрібнокаліберних патронів 

калібру 5,6 міліметра зі сфери управління Міноборони до сфери управління інших органів, 

уповноважених управляти державним майном, та в комунальну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст або в їхню спільну власність для відповідних державних та комунальних закладів фізичної 

культури і спорту, що мають право відповідно до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” 

використовувати спортивну вогнепальну (крім бойової) зброю, яка призначена виключно для ураження 

цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовані у правилах 

спортивних змагань з виду спорту, визначених в України) 

24.11.2021 

№ 1227 

ГУМР 

34. Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про військово-технічне 

співробітництво  

24.11.2021 

№ 1230 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

35. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

(визнання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 544 “Про затвердження 

типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або 

в окремих її місцевостях” такою, що з 1 січня 2022 року втратила чинність ) 

02.12.2021 

№ 1260 

ГОУ                 

ГШ ЗСУ 

36. Про внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову 

військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом 

(постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, 

щодо зміни назву військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної 

підтримки; уточнення порядку приписки до призовних дільниць осіб з інвалідністю, які мають тяжкі 

захворювання та позбавлені можливості вільного пересування; удосконалення окремих питань взаємодії 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, 

організаціями, установами, підприємствами у питаннях обліково-призовної робот) 

15.12.2021                

№ 1333 

ГУП            

ГШ ЗСУ 

37. Про затвердження Типового положення про штаб зони (району) територіальної оборони 29.12.2021             

№ 1442 

КСВ ЗСУ 

38. Про затвердження Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України 

до національного спротиву 

29.12.2021 

№1443 

ГУДП ЗСУ 



 10 

№ 

зп 
Назва нормативно-правового акта 

Дата прийняття 

та реєстраційний 

номер 

Розробник 

39. Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих 

формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони 

29.12.2021              

№ 1447  

ГУДП ЗСУ 

40. Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад 

особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони 

29.12.2021              

№ 1448 

КСВ ЗСУ 

41. Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад 29.12.2021         

№ 1449 

КСВ ЗСУ 

42. Про затвердження Порядку відшкодування збитків у зв’язку із затриманням, арештом або засудженням 

незаконними органами чи формуваннями, утвореними на тимчасово окупованих територіях України, 

або органами чи формуваннями країни, яка здійснює збройну агресію проти України, особам, 

залученим до конфіденційного співробітництва із Силами спеціальних операцій Збройних Сил 

29.12.2021               

№ 1451 

КССО ЗСУ 

43. Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій залученим до конфіденційного 

співробітництва особам, які брали участь у виконанні завдань руху опору на тимчасово окупованій 

території України, у районі проведення антитерористичної операції,  районі здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії або на інших 

територіях, де в період виконання цих завдань велися воєнні (бойові) дії 

29.12.2021              

№ 1452 

КССО ЗСУ 

44. Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи 

пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні 

або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан 

29.12.2021                  

№ 1455 

ГУ ВСП ЗСУ 

45. Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та 

вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану 

29.12.2021                

№ 1456 

ГУ ВСП ЗСУ 

Розпорядження КМУ  

1. Про передислокацію військової частини А2298 Збройних Сил 13.01.2021                 

№ 20-р 

КДШВ ЗСУ 

2. Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, 

обсягу видатків для  проведення призову у квітні – червні 2021 року 

24.03.2021                            

№ 230-р 

ГУП ГШ ЗСУ 

3. Про внесення змін до пункту 12 плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного 

широкосмугового доступу  

(розпорядження КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1272, уточнення терміну виконання робіт Міноборони) 

31.03.2021                         

№ 262-р 

ЦУЗІС ГШ 

ЗСУ 
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4. Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 “Будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” на 2021 рік 

21.04.2021                  

№ 359-р 

ГУМР 

5. Про передислокацію 1 окремої пожежної  роти Командування Сил логістики Збройних Сил  28.04.2021  

№ 381-р 

КСЛ ЗСУ 

6. Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 5961040 “Будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони 

України” на 2021 рік 

26.05.2021 

№  519-р 

ГУР МОУ 

7. Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Рамкової військової угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Турецької Республіки 

07.07.2021                         

№ 752-р 

ДМОС МОУ 

8. Про підписання  Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про проєкти у сфері 

досліджень, розробок, випробувань і оцінки 

28.07.2021 

№ 862 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

9. Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 822 

(“Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується 

будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей”, збільшення обсягів 

будівництва житла для військовослужбовців Служби безпеки України та членів їх сімей, які потребують 

поліпшення житлових умов) 

04.08.2021 

№ 882-р 

ГУМР 

10. Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, 

обсягу видатків для проведення призову у жовтні – грудні 2021 року 

29.09.2021  

№ 1178-р 

ГУП ГШ ЗСУ 

11. Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 666 

(“Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується 

будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням не бюджетних коштів”, 

доповнення переліку земельних ділянок шляхом викладення його в нової редакції) 

06.10.2021              

№ 1286-р 

ГУМР 

12. Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу до Угоди між Урядом Угорської 

Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно 

створення багатонаціонального інженерного батальйону  

11.10.2021              

№ 1238-р 

ГУВСІВ ЗСУ 

13. Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 1136 

(“Про передачу нерухомого майна аеродрому Кайдаки до сфери управління Міністерства оборони 

України”) 

20.10.2021 

№ 1289-р 

КПС ЗСУ 
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14. Про підписання Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії щодо кредитної підтримки  у розвитку спроможностей Військово-

Морських Сил України 

28.10.2021              

№ 1357-р 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

15. Деякі питання закупівлі за державним оборонним замовленням 28.10.2021 

№ 1342-р 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

16. Про передислокацію військових частин, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил 

Збройних Сил 

10.11.2021         

№ 1151-р 

КВМС ЗСУ 

17. Про схвалення Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-

Морських Сил Збройних Сил України 

10.11.2021                

№ 1435-р 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

18. Про підписання Меморандуму про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку 

та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, 

спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру” 

02.12.2021 

№ 1591-р 

УРА ГШ ЗСУ 

19. Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада  2019 р. № 1093-р 

(“Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо 

співробітництва у сфері оборони”, щодо уповноваження Міністра оборони України на підписання 

Угоди) 

09.12.2021 

№ 1593-р 

ДМОС МОУ 

20. Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони України 

на 2021 рік 

15.12.2021  

№ 1655-р 

ДФ МОУ 

21. Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно вимоги 

до письмової Угоди про підрозділі, які не відповідають Закону США “Ліхі” 

29.12.2021              

№ 1790-р 

ДМОС МОУ 

 
Примітка. До переліку не включені нормативно-правові акти з обмеженим доступом або що мають персональний характер.  

 

 

 


