
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  
 

НАКАЗ 
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
08.06.2012                      м. КИЇВ                           № 390        

 

Про затвердження Положення 
про комендатуру Міністерства 
оборони України 
 
 

З метою визначення основних завдань і функцій комендатури 
Міністерства оборони України, повноважень та відповідальності керівника 

 
Н А К А З У Ю: 

 
1. Затвердити Положення про комендатуру Міністерства оборони 

України, що додається. 
 
2. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 20 серпня 2007 року № 146 “Про затвердження 
Положення про комендатуру Генерального штабу Збройних Сил України” 
визнати таким, що втратив чинність. 

 
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 
 
Міністр оборони України               Д.А.САЛАМАТІН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комендатуру Міністерства оборони України 

 
1. Комендатура Міністерства оборони України (далі – комендатура) є 

окремим підрозділом, який підпорядковується Міністру оборони України та 
призначений для організації охорони, оборони та пропускного режиму на 
території об’єктів апарату Міністерства оборони України (далі – АМО 
України) та Генерального штабу Збройних Сил України (далі – ГШ ЗС 
України), розміщених у військових містечках № 27, № 64, № 194, № 127,       
№ 209.  

Діяльність комендатури безпосередньо спрямовує та контролює 
заступник Міністра оборони України – керівник апарату. 

2. Комендатура у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 
актами законодавства України, відомчими актами (керівними документами) 
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України,  а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями комендатури є: 
безпосередня організація, керівництво охороною, обороною і 

пропускним режимом на території об’єктів АМО України та ГШ ЗС України, 
розміщених у військових містечках № 27, № 64, № 194, № 127, № 209;  

встановлення та обслуговування на об’єктах АМО України та ГШ ЗС 
України технічних засобів охорони, систем відеоспостереження та контролю 
управління доступом; 

забезпечення зустрічі та супроводу народних депутатів України 
(діючого скликання), представників Адміністрації Президента України та 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, допуску представників і делегацій 
іноземних держав до місць зустрічі з керівним складом Міністерства оборони 
України (далі – МО України) та ГШ ЗС України, які проводяться на об’єктах 
АМО України та ГШ ЗС України; 

здійснення контролю за дотриманням вимог статутів Збройних Сил 
України на території військових містечок № 27, № 64, № 194, № 127, № 209. 

4. Комендатура відповідно до покладених на неї завдань: 
розробляє документи щодо організації охорони і здійснення 

пропускного режиму на об’єктах АМО України та ГШ ЗС України, подає їх 
на затвердження заступнику Міністра оборони України – керівнику апарату; 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністра оборони України      

                                  №       



розробляє та бере участь у розробленні нормативно-правових актів,  
наказів, директив, доручень Міністра оборони України, начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України з питань, 
що належать до компетенції комендатури Міністерства оборони України,  
здійснює їх погодження з зацікавленими центральними органами виконавчої 
влади;  

здійснює контроль за дотриманням статутного порядку, правил носіння 
військової форми одягу, встановленого пропускного режиму на території 
військових містечок № 27, № 64, № 194, № 127, № 209; 

узагальнює, аналізує порушення несення вартової служби, пропускного 
режиму на території об’єктів, що знаходяться під охороною, та надає 
встановленим порядком пропозиції для проведення заходів щодо їх 
запобігання; 

розробляє та подає на затвердження заступнику Міністра оборони 
України – керівнику апарату зразки перепусток, подає встановленим 
порядком замовлення на виготовлення бланків перепусток, штампів, печаток 
та умовних знаків (шифрів); 

проводить оформлення, видачу і облік перепусток особовому складу 
МО України та ГШ ЗС України, відвідувачам, їх своєчасну заміну, 
перереєстрацію та зберігання; 

проводить добір та допуск до несення служби чергового варт (далі – 
ЧВ) та помічника чергового варт (далі – ПЧВ) з охорони та здійснення 
пропускного режиму на об’єктах АМО України та ГШ ЗС України; 

здійснює перевірку якості добору, теоретичної та практичної 
підготовки особового складу,  який залучається до несення служби у варті та 
патрулях;  

проводить теоретичну, практичну підготовку ЧВ і ПЧВ та контроль за 
якістю несення служби особовим складом варти і патрулів; 

здійснює перевірку готовності сил та засобів підрозділів посилення 
охорони, призначених забезпечити недопущення та припинення 
протиправних посягань стосовно об’єктів АМО України та ГШ ЗС України;   

проводить практичні заняття з підрозділами посилення охорони з 
питань взаємодії з особовим складом, який забезпечує охорону військових 
містечок № 27, № 64, № 127, № 194 у повсякденному режимі; 

відповідно до вимог керівних документів здійснює обладнання 
технічними засобами охорони (далі – ТЗО) режимно-секретних органів та 
режимних об’єктів структурних підрозділів МО України та ГШ ЗС України, 
здійснює контроль за правильністю їх експлуатації, а також за підтриманням 
у справному стані ТЗО та системи контролю управління доступом (далі –  
СКУД); 

розробляє експлуатаційну документацію користувачів ТЗО на об’єктах 
АМО України та ГШ ЗС України, а також документацію посадових осіб, які 
залучаються до охорони об’єктів АМО України та ГШ ЗС України із 
застосуванням ТЗО та СКУД. 

5. Комендатура з метою організації своєї діяльності: 



бере участь у доборі кадрів до комендатури, направляє на підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників та 
військовослужбовців комендатури; 

планує та здійснює заходи щодо переведення комендатури на 
функціонування в умовах особливого періоду; 

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

 
6. Комендатура у процесі виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами 
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України 
та видів Збройних Сил України. 

 
7. Комендатуру очолює комендант комендатури Міністерства оборони 

України (далі – комендант), який призначається на посаду та звільняється з 
посади за поданням заступника Міністра оборони України – керівника 
апарату. На посаду коменданта призначається військовослужбовець. 

Комендант безпосередньо підпорядковується Міністру оборони 
України. 

 
8. Комендант відповідає за: 
 
готовність комендатури до виконання завдань за призначенням; 
підтримання комендатури в бойовій та мобілізаційній готовності; 
організацію та керівництво несенням служби вартою та патрулями з 

охорони та оборони об’єктів АМО України та ГШ ЗС України, вжиття 
необхідних заходів щодо її покращення; 

командирську підготовку і виховання особового складу;  
збереження озброєння, боєприпасів та інших матеріальних засобів 

комендатури, їх своєчасне поповнення до визначених норм;  
організацію та переведення комендатури на функціонування в умовах 

особливого періоду. 
 
9. Комендант у межах своїх повноважень віддає накази, 

розпорядження, організовує та контролює їх виконання, а також здійснює 
інші заходи, спрямовані на виконання комендатурою покладених на неї 
завдань і функцій. 

 
10. Комендант, як керівник комендатури: 
 
здійснює керівництво діяльністю комендатури; 
затверджує основні завдання і функції структурних підрозділів 

комендатури, визначає відповідальність, права та обов’язки їх керівників, 
функціональні обов’язки військовослужбовців і посадові інструкції 
службовців комендатури; 

подає пропозиції щодо удосконалення організаційно-штатної 
структури підрозділів комендатури; 



перевіряє бойову готовність структурних підрозділів, а також 
проводить заходи, спрямовані на її підвищення; 

затверджує плани, інструкції та інші документи в межах своєї 
компетенції; 

підписує всі види перепусток, що діють на території об’єктів АМО 
України та ГШ ЗС України, що охороняються;  

списує встановленим порядком матеріальні цінності та кошти в 
розмірах і порядку, визначених чинним законодавством; 

вносить встановленим порядком подання щодо відзначення 
державними нагородами, нагородження відзнаками МО України, присвоєння 
чергових військових звань військовослужбовцям комендатури і застосовує 
інші види заохочення особовому складу комендатури; 

подає пропозиції на затвердження кандидатур військовослужбовців для 
зарахування в резерв, кандидатів для просування по службі на вищі посади; 

організовує командирську підготовку військовослужбовців, аналізує і 
контролює стан військової, трудової та виконавської дисципліни в 
комендатурі, вживає заходів щодо її покращення; 

не рідше ніж один раз на тиждень особисто перевіряє стан несення 
служби вартою та патрулями з охорони та оборони об’єктів АМО України та 
ГШ ЗС України; 

організовує роботу щодо дотримання особовим складом комендатури 
вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці, 
службової інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, 
державної служби і охорони праці; 

організовує роботу щодо запобігання та протидії корупції, виявлення 
та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь; 

здійснює переведення комендатури на функціонування в умовах 
особливого періоду; 

здійснює розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг 
громадян та проводить особистий прийом громадян; 

визначає дні й години прийому особового складу та відвідувачів з 
особистих питань; 

не рідше ніж двічі на рік проводить огляд, планові та раптові перевірки 
наявності, стану, збереження і правильного використання озброєння, 
боєприпасів, матеріальних засобів з оголошенням результатів перевірок 
наказом по комендатурі; у разі виявлення фактів нестач (втрати), надлишків, 
псування, розкрадання майна призначає розслідування; 

здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони 
України, першого заступника Міністра оборони України, заступника 
Міністра оборони України – керівника апарату. 

11. Комендант має заступників, які є військовослужбовцями. 
Призначення, звільнення військовослужбовців комендатури 

здійснюються відповідно до номенклатури посад, яка затверджується 
наказом Міністра оборони України. 

Обов’язки заступників коменданта та розподіл повноважень між ними 
визначаються комендантом. 



12. Забезпечення службової діяльності комендатури проводиться 
встановленим порядком. Забезпечення комендатури обчислювальною 
технікою та комплектуючими до неї, технічним майном проводиться через 
військову частину А0351. 

13. Положення про комендатуру і її структуру затверджує Міністр 
оборони України за поданням заступника Міністра оборони України – 
керівника апарату. 

14. Комендатура має печатку із зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням, а також інші печатки, штампи та бланки, 
необхідні для забезпечення діяльності комендатури. 

 
 

Заступник Міністра оборони України –  
керівник апарату                                           В.М.МОЖАРОВСЬКИЙ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
до наказу Міністра оборони України  

від                                                                    № 
“Про затвердження Положення про комендатуру  

Міністерства оборони України” 
 

1. Обґрунтування необхідності видання  
 
Приведення основних завдань і функцій комендатури Міністерства 

оборони України у відповідність з Указом Президента України від 06 квітня 
2011 року № 406/2011 “Про Положення про Міністерство оборони України та 
Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”. 

 
2. Цілі і завдання видання  

 
Визначення основних завдань і функцій комендатури Міністерства 

оборони України, повноважень та відповідальності керівника. 
 
3. Загальна характеристика і основні положення 

 
Наказ Міністра оборони України забезпечує визначення призначення, 

основних завдань і функцій комендатури Міністерства оборони України, 
повноважень та відповідальності коменданта комендатури Міністерства 
оборони України. 

 
4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання 
 
Указ Президента України від 06 квітня 2011 року № 406/2011 “Про 

Положення про Міністерство оборони України та Положення про 
Генеральний штаб Збройних Сил України”. 

 
5. Фінансово-економічне обґрунтування видання  

 
Впровадження наказу Міністра оборони України “Про затвердження 

Положення про комендатуру Міністерства оборони України” додаткових 
матеріальних та інших витрат не потребує. 

 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків видання наказу 
 
Видання цього наказу сприятиме вдосконаленню організації охорони і 

пропускного режиму на об’єктах апарату Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України. 

 
Комендант комендатури  
Міністерства оборони України 
полковник                                                                                    С.В.ПОЛЄЖАЄВ 
 


