
Станом на  22.06.2018                                                                                                                    
 

ДОВІДКА 
щодо законодавчих, інших нормативно-правових актів, 
які розроблені Міноборони та знаходяться на розгляді  

у Секретаріаті КМУ 
 

У Секретаріаті КМУ знаходяться 14 проектів законодавчих 
та інших нормативно-правових актів, розроблених Міноборони 
(УПУ – 1; ПКМУ – 10; РКМУ – 3). 

 

І. Планується до розгляду на засіданні Урядового комітету 
з питань економічної, фінансової та правової політики, 
розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, 
оборонної та правоохоронної діяльності - 10: 

1) проект Указу Президента України “Про внесення змін до 
Положення про проходження громадянами України військової 
служби у Державній спеціальній службі транспорту” (вих. МОУ 
від 01.06.2018 № 220/3191; вх. СКМУ від 04.06.2018 №22577/0/1-
18). 

Розробник – АДССТ. 
Проект передбачає шляхом внесення відповідних змін 

редакційного характеру до Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Державній спеціальній 
службі транспорту врегулювати відповідними актами МОУ 
питання щодо: порядку проходження військової служби у ДССТ; 
встановлення форми та порядку видачі посвідчення особи 
військовослужбовцям; підготовки та видання наказів із питань 
проходження військової служби; добору та прийняття громадян 
на військову службу за контрактом; присвоєння та позбавлення 
військових звань; заміщення окремих військових посад в мирний час 
цивільними особами, тощо. 

Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень –
Мінфіном, Мінінфраструктури; із зауваженнями, які враховано – 
Мін’юстом, Мінекономрозвитку). 

Продовжено строк опрацювання проекту акта в СКМУ до 
03.07.2018 (за рішенням заступника державного секретаря КМУ 
Федорчука В.Я.).  

Здійснюється літературна редакція. Опрацьовується у 
Департаменті з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції 



та запобігання корупції СКМУ. 
2) проект постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку 

організації будівництва житла для військовослужбовців та 
членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель 
оборони” 
(вих. МОУ від 01.06.2018 № 220/3190; вх. СКМУ від 04.06.2018 
№ 34363/6/1-18). 

Розробник – ГКЕУ ЗСУ. 
Проект передбачає внесення змін до вищезазначеного Порядку 

(затверджений постановою КМУ від 06.07.2011 № 715), згідно з 
якими: закріплюється право замовника (організатора конкурсу) 
визначати “розрахункову частку житла”, яка передається йому за 
результатами будівництва житла; вдосконалюється механізм її 
визначення для отримання організатором конкурсу максимальної 
частки житла з урахуванням результатів експертної грошової 
оцінки ринкової вартості земельної ділянки та незалежної оцінки 
майна, що на ній розташоване; скасовується вимога 
запечатування печаткою юридичної особи конверта, в якому 
подається конкурсна документація (відповідно до Закону України 
від 23.03.2017 № 1982-VIII “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо використання печаток 
юридичними особами та фізичними особами-підприємцями”); 
поширюється його дія  на Управління державної охорони. 

Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 
Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінагрополітики, 
Держгеокадастром, УДО; із зауваженнями, які враховано – 
Мін’юстом (щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної 
техніки, зокрема необхідності  використання копій установчих 
документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 
допомогою електронного Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та 
доопрацьовано на виконання протокольного рішення засідання 
Урядового комітету (з питань економічної, фінансової та 
правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 
09.11.2017, пункт 25 протоколу № 42). 

18.06.2018 (№ 72/ум) надано доручення МОУ на 
опрацювання зауважень висловлених в експертному висновку 
СКМУ  



(від 18.06.2018). 
Опрацьовується у Департаменті з питань безпеки, оборони, 

діяльності органів юстиції та запобігання корупції СКМУ. 
3) проект постанови КМУ “Про затвердження Переліку та 

Правил застосування спеціальних засобів 
військовослужбовцями та працівниками воєнізованої охорони 
Державної спеціальної служби транспорту під час здійснення 
службових обов’язків” (вих. МОУ  
від 13.06.2018 № 220/3449; вх. СКМУ від 14.06.2018 № 24349/0/1-
18). 

Розробник – АДССТ. 
Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 

МВС, МОЗ, Мінфіном; із зауваженнями, які враховано – 
Мінекономрозвитку, Мін’юстом). 

Проводиться правова експертиза в ЮД СКМУ. 
Опрацьовується у Департаменті з питань безпеки, оборони, 
діяльності органів юстиції та запобігання корупції СКМУ. 

4) проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 
створення та утримання запасних пунктів управління” (вих. 
МОУ від 14.06.2018 № М-276/11/43т; вх. СКМУ від 15.06.2018 
№ М-670/2Т). 

Розробник – ООШ ЗСУ. 
Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 

Мінприроди, МЗС, Мінінфрастуктури, Мінкультури, Міносвіти, 
Мінмолодьспорту, Мінсоцполітики, ДКА, Держаудитслужбою, 
Держкомтелерадіо, ФДМ, Генпрокуратурою, УДО, КСУ;  
із зауваженнями, які враховано – Об’єкт № 1 КМУ, Мінфіном, 
Міненерговугілля; із зауваженнями, які враховано частково – 
Мін’юстом, Мінекономрозвитку, СБУ, Держспецзв’язку;  
із зауваженнями, які не враховано – МОЗ; відповідно до § 39 
Регламенту КМУ – МВС, Мінрегіон, Мінагрополітики). 

Проводиться правова експертиза в ЮД СКМУ. 
Опрацьовується у Департаменті з питань безпеки, оборони, 
діяльності органів юстиції та запобігання корупції СКМУ. 

5) проект постанови КМУ “Про затвердження переліків 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших 
державних органів, які повинні мати міські та позаміські 
запасні пункти управління” (вих. МОУ від 14.06.2018 № М-



276/11/43т;вх. СКМУ від 15.06.2018 № М-670/2Т). 
Розробник – ООШ ЗСУ. 
Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 

Мінприроди, МЗС, Мінінфрастуктури, Мінкультури, Міносвіти, 
Мінрегіон, Мінсоцполітики, ДКА, Держаудитслужбою, 
Держкомтелерадіо, ФДМУ, Генпрокуратурою, КСУ; Об’єктом № 1 
КМУ, Мінекономрозвитку, Мінфіном, СБУ, МОЗ, 
Держспецзв’язку, Міненерговугілля; із зауваженнями, які 
враховано – Мін’юстом, Мінмолодьспорту, УДО; відповідно до § 
39 Регламенту КМУ – МВС, Мінагрополітики). 

Проводиться правова експертиза в ЮД СКМУ. 
Опрацьовується у Департаменті з питань безпеки, оборони, 
діяльності органів юстиції та запобігання корупції СКМУ. 

 
6) проект постанови КМУ “Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету 
Міністрів України” (вих. МОУ від __.06.2018 № 220/         ; 
вх. СКМУ від __.06.2018 № 220/____________). 

Розробник – АДССТУ. 
Проект передбачає приведення актів КМУ у відповідність із 

вимогами Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо статусу 
Державної спеціальної служби транспорту”, в тому числі зміни у 
Положенні про МОУ, затверджене постановою КМУ від 
26.11.2014 № 671 щодо входження ДССТ до системи Міноборони. 

Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 
МВС, Мінфіном, Мінсоцполітики; із зауваженнями, які 
враховано – Мінфіном, Мінекономрозвитку; із зауваженнями, які 
не враховано – Мін’юстом (щодо невідповідності вимогам 
нормопроектувальної техніки), Мінінфрастуктури. 

 
7) проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 598” (вих. 
МОУ від 20.06.2018 № 220/3640; вх. СКМУ від __.06.2018 
 220/____________). 

Розробник – ГУЛ ЗСУ. 
Проект передбачає приведення окремих норм забезпечення 

підтримки з боку України міжнародних операцій з підтримання 
миру і безпеки та навчань у відповідність із законодавством 



України та запровадження подальшого впровадження 
Меморандуму про взаєморозуміння між КМУ і штабом Верховного 
головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці 
та штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних 
сил НАТО в Європі щодо забезпечення підтримки операцій з боку 
України. 

Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 
Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, МВС, 
Мінекології, МОЗ, СБУ; із зауваженнями, які враховано – 
Мін’юстом). 

8) проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 
забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, правоохоронних 
органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх 
справ, Національної поліції, розвідувальних органів, військової 
прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуації, 
працівників закладів охорони здоров’я необхідними засобами 
та ресурсами під час їх залучення до здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях”  
(вих. МОУ від 20.06.2018 № 220/3642; вх. СКМУ від __.06.2018 
 220/______). 

Розробник – ГУЛ ЗСУ. 
Проект передбачає визначення загального механізму 

забезпечення військових частин, підрозділів, загонів необхідними 
засобами, послугамита ресурсами під час їх залучення до 
здійснення зазначених заходів 

Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень –
Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, СЗР, УДО; із 
зауваженнями, які враховано – Мін’юстом, Мінфіном, МВС, МОЗ, 
СБУ, Держспецзв’язку та захисту інформації, Головною 
військовою прокуратурою Генпрокуратури України). 

 
9) проекту постанови КМУ “Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 554” (вих. 
МОУ від __.06.2018 № 220/_______; вх. СКМУ від __.06.2018 
№ _____). 



Проект передбачає запровадження пілотного проекту (з 
09.08.2017 до 01.10.2018) щодо тимчасового механізму формування 
та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті 
працівникам десяти апаратів військових аташе (в таких 
державах: Білорусь, Бельгія, Бразилія, Казахстан, Канада, Китай, 
Сирія, США, , Німеччина, Швеція) та двох апаратів представника 
Міноборони при дипломатичному представництві України за 
кордоном (Місія України при НАТО, Постійне представництво 
України при ООН). 

Погоджено із заінтересованими органами без зауважень – 
Мін’юстом, Мінфіном, Мінекономрозвитку, МЗС, Державною 
аудиторською службою. 

 
10) проект розпорядження КМУ “Про внесення змін у 

додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2012р. № 677-рт” (вих. МОУ від 14.06.2018 № М-
276/11/48т;вх. СКМУ від __.06.2018 № ____). 

Розробник – Мобвідділ МОУ. 
Погоджено із заінтересованими органами без зауважень –

Мін’юстом, Мінфіном, Мінекономрозвитку, Держрезервом. 
ІІ. Знаходиться на доопрацюванні - 1: 

11) проект розпорядження КМУ “Про реорганізацію 
Науково - дослідного центру Збройних Сил України 
“Державний океанаріум” (вих. МОУ від 18.05.2018 № 220/2845; 
вх. СКМУ від 23.05.2018 № 20963/0/1-18). 

Розробник – Командування ВМС ЗСУ. 
Проектом передбачається проведення реорганізації Науково-

дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум”  
(у 2014 році передислоковано з м. Севастополь до м. Одеси, за 
штатом – 86 осіб, з них військовослужбовців – 49; працівників – 
37) шляхом перетворення його в Науково-дослідний центр 
Військово-Морських Сил Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” (м. 
Одеса, штатна чисельність - 90 осіб). 

14.06.2018 схвалено на засіданні УК з доопрацюванням з 
ЮД СКМУ (з питань економічної, фінансової та правової 
політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, 



інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, 
протокол № 23). 

Станом на цей час у взаємодії з ЮД СКМУ вживаються 
заходи щодо уточнення редакції проекту акта.  

Опрацьовується у Департаменті з питань безпеки, оборони, 
діяльності органів юстиції та запобігання корупції СКМУ. 

ІІІ. Планується до розгляду на засіданні КМУ - 3: 

12) проект постанови КМУ “Про затвердження Державної 
цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової 
техніки на період до 2022 року” (вих. МОУ від 05.06.2018 
№ 276/11/125цт; вх. СКМУ від 05.06.2018 № 590ЦТ). 

Розробник – ДВТПРОтаВТ МОУ. 
Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень – 

Мінекономрозвитку; із зауваженнями, які враховано – Мін’юстом;  
із зауваженнями, які враховано частково – Мінфіном) та схвалено на 
засіданні Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового 
комплексу РНБО (протокол № 37 від 31.05.2018).  

21.06.2018 схвалено на засіданні УК з доопрацюванням (з 
питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку 
паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та 
правоохоронної діяльності, протокол № 24). 

Опрацьовується у Департаменті з питань інфраструктури та 
технічного регулювання СКМУ. 

13) проект постанови КМУ “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” 
(вносився як проект постанови КМУ “Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України”) (вих. МОУ від 14.05.2018 
№ 220/2715; вх. СКМУ від 14.05.2018 № 19519/0/1-18). 

Розробник – ЦНДІ ОВТ ЗСУ. 
Проект передбачає 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, 



затвердженого постановою КМУ від 25.03.2015 № 135, виклавши 
його в новій редакції, та визнання такими, що втратили чинність, 
постанов КМУ – від 03.07.2006 № 915 “Про забезпечення розвитку 
Повітряних Сил Збройних Сил” та від 13.04.2007  № 624 “Про 
затвердження Порядку збільшення встановленого ресурсу та 
продовження строків служби і зберігання озброєння та військової 
техніки іноземного виробництва”. 

07.06.2018 схвалено на засіданні УК, доручивши 
Міноборони разом із Секретаріатом КМУ доопрацювати його з 
урахуванням зауважень Мін’юсту та оформити відповідно до 
регламентних вимог  
(з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку 
паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та 
правоохоронної діяльності, протокол № 22). 

22.06.2018 доопрацьований проект акта доповідається на 
візування Міністру оборони України для направлення до 
СКМУ. 

Опрацьовується у Департаменті з питань інфраструктури та 
технічного регулювання СКМУ. 

14) проект розпорядження КМУ “Про внесення змін у 
додаток № 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 
березня 2002р. № 137-рт” (вносився як проект розпорядження 
КМУ “Про закріплення позаміського запасного пункту управління”) 
(вих. МОУ від 05.06.2018 № 276/11/31цт; вх. СКМУ від 06.06.2018 
№ М-600/2ЦТ). 

Розробник – ООШ ЗСУ. 
Погоджено із заінтересованими органами (без зауважень - 

Мінфіном, Мінекономрозвитку, ФДМУ, Об’єктом №1 КМУ;  
із зауваженнями, які враховано - Мін’юстом, Вищим 
господарським судом України). 

21.06.2018 схвалено на засіданні УК (з питань економічної, 
фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного 
комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної 
діяльності, протокол № 24). 

Опрацьовується у Департаменті з питань безпеки, оборони, 
діяльності органів юстиції та запобігання корупції СКМУ. 

 
 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/915-2006-%D0%BF

