
ЗМІСТ

Настанова "Центр (база,
склад) забезпечення
пальним"

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/nastanova-tsentr-baza-sklad-zabezpechennya-palnim/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%28%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%2C+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%29+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%22
https://jurkniga.ua/nastanova-tsentr-baza-sklad-zabezpechennya-palnim/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%28%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%2C+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%29+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%22
https://jurkniga.ua/nastanova-tsentr-baza-sklad-zabezpechennya-palnim/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%28%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%2C+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%29+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%22
https://jurkniga.ua/nastanova-tsentr-baza-sklad-zabezpechennya-palnim/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%28%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%2C+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%29+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%22


Анотація

Військову керівну деталізовану публікацію Настанову “Центр (база, склад)
забезпечення пальним” (далі — Настанова) розроблено робочою групою
офіцерів Центрального управління забезпечення пально-мастильними
матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України спільно
з офіцерами Центру оперативних стандартів і методики підготовки Збройних
Сил України та погоджено з зацікавленими органами військового управління
Збройних Сил України.   

Цією Настановою визначаються вимоги щодо організації роботи складів
пального та мастильних матеріалів (відокремлених відділів зберігання
пального) об’єднаних центрів забезпечення, центрів (об’єднаних центрів)
забезпечення пальним Збройних Сил України (далі — Центр забезпечення),
експлуатації та розміщення технологічного обладнання, обов’язки посадових
осіб за спеціалізацією тощо.   

Під час експлуатації військово-морських баз, авіаційних військових частин та
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технологічним обладнанням, слід також керуватися цією Настановою.
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Військові частини логістичного забезпечення – військові організаційні 
структури, які призначені для приймання, утримання запасів МТЗ та виконання 
завдань логістичного забезпечення військ (сил) у ході їх повсякденної 
діяльності та під час застосування.  

Запаси озброєння, військової техніки та МТЗ – визначені обсяги ОВТ 
та МТЗ, які призначені для задоволення потреби в них Збройних Сил України 
як у мирний час, так і в особливий період.  

Інфраструктура логістичного забезпечення – сукупність об’єктів, 
окремих споруд та транспортних комунікацій, що використовуються для 
логістичного забезпечення Збройних Сил України та інших складових сил 
оборони під час виконання ними визначених завдань. 

Логістичне забезпечення – комплекс організаційних і практичних 
заходів щодо визначення та забезпечення потреб військ (сил) в матеріально-
технічних засобах, земельних і водних ділянках, фондах, комунікаціях та 
послугах, накопичення, утримання та обліку запасів матеріальних засобів, 
розквартирування, перевезення (транспортування) військ, технічного 
обслуговування, ремонту матеріально-технічних засобів та об’єктів оборонної 
інфраструктури.  

Матеріально-технічні засоби – ракети, боєприпаси, військово-технічне 
майно, паливо, пальне, спеціальні рідини, продовольство, речове, медичне та 
інше майно, крім нерухомого, які необхідні для забезпечення складових сил 
оборони під час виконання ними завдання з оборони держави, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.  

Місцева промислова база – промислові об’єкти, підприємства, склади, 
бази із запасами МТЗ, які знаходяться в операційній зоні (районі, зоні 
територіальної оборони) і можуть бути використані для задоволення потреб 
військових частин (підрозділів) Збройних Сил України. 

Операція військ (сил) – сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за 
метою, завданнями, місцем і часом одночасних або послідовних бойових дій, 
боїв, ударів і маневру, а також спеціальних, стабілізаційних, кібернетичних дій, 
інформаційних акцій (дій) військ (сил), які проводяться за єдиним замислом і 
планом для виконання визначених оперативних завдань в операційній зоні 
(районі, смузі) у встановлений період, під єдиним керівництвом.  

Операційна зона – частина сухопутної території, повітряного простору 
України, Чорного або Азовського морів (з виключною (морською) економічною 
зоною держави), Керченської протоки та річки Дунай, а також частина 
внутрішніх вод України, яка за своїми розмірами та властивостями дозволяє 
здійснювати стратегічне (оперативне) розгортання сил оборони, ведення 
протиповітряної оборони, проведення операції сил оборони, виконання інших 
визначених законами України завдань відповідними угрупованнями сил 
оборони. 
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Органи логістичного забезпечення – тимчасово створені підрозділи 
логістичного забезпечення, призначені для виконання завдань логістичного 
забезпечення військ (сил).  

Органи управління логістичним забезпеченням – органи військового 
управління (органи управління) Збройних Сил України, інших військових 
формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, 
ДСНС, на які до наданих законодавством повноважень покладені завдання з 
логістичного забезпечення. 

Передові об’єкти логістичного забезпечення – арсенали, бази, центри 
забезпечення, стаціонарні склади, що дислокуються в районах, наближених до 
зони конфлікту (кризового району), на фондах яких створюються додаткові 
(визначені) обсяги запасів ОВТ та МТЗ для розгорнутих угруповань військ 
(сил) та з яких (через які) здійснюється логістичне забезпечення військ (сил) 
безпосередньо в операційних зонах (районах). 

Сили і засоби логістичного забезпечення – військові частини, установи, 
підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони, які 
призначені для утримання запасів озброєння, військової та спеціальної техніки, 
матеріально-технічних засобів, їх підвезення, технічного обслуговування і 
ремонту, надання послуг та задоволення побутових потреб військ (сил).  

Система управління – сукупність функціонально і структурно 
пов’язаних між собою підсистем (елементів): органів управління, пунктів 
управління, зв’язку та автоматизації управління силами оборони (у тому числі 
спеціальних підсистем, що забезпечують збір, оброблення та видачу 
інформації);  

Смуга логістичного забезпечення – територія, у межах якої 
розміщуються (розгортаються) та застосовуються визначені сили і засоби 
логістичного забезпечення. 

Територіальний принцип забезпечення – принцип забезпечення військ 
(сил, органів управління) ОВТ, МТЗ та послугами через сили і засоби 
логістичного забезпечення, які розташовані у межах визначеної території 
незалежно від їх видової та відомчої підпорядкованості.  

Транспортні комунікації – визначені шляхи сполучення, підготовлені та 
обладнані для пересування (перевезення) військ (сил, органів), підвезення 
(транспортування) ОВТ та МТЗ, а також здійснення всіх видів евакуації. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

Скорочення та 
умовні 

позначення 
Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 
АГТ Адміністративно-господарча територія 
АСУ  Автоматизована система управління  
АУПГ Автоматичні установки пожежогасіння 
АУПС Автоматичні установки пожежної сигналізації 
ВПНО Військовий потенційно небезпечний об’єкт 
ДРГ  Диверсійно-розвідувальні групи  
ІВФ та ПрО  Інші військові формування та правоохоронні органи  
КПП Контрольно-пропускний пункт 
КП  Командний пункт  
КСС Контрольно-слідова смуга 
КСЛ  Командування Сил логістики Збройних Сил України  
МТЗ  Матеріально-технічні засоби  
НЗФ  Незаконне збройне формування  
обмз  Окремий батальйон матеріального забезпечення  
ОВТ  Озброєння і військова техніка  
ОК  Оперативне командування  
ОКП  Основний командний пункт  
ПвК  Повітряне командування  
ПММ  Пально-мастильні матеріали  
ПМТП  Польовий магістральний трубопровід  
ППО  Протиповітряна оборона  
ПрО  Правоохоронні органи  
ПСП  Польовий склад пального  
ПУ  Пункт управління  
РХБз  Радіаційний, хімічний і біологічний захист  
СКУД Система контролю управління доступом 
NATО 
(НАТО) 

North Atlantic Treaty Organization  
(Організація Північноатлантичного договору) 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Центр забезпечення – це військова частина, призначена для 

приймання, зберігання, видачі (відвантаження) палива для реактивних двигунів, 
палива дизельного, бензину авіаційного, бензину автомобільного, мастильних 
матеріалів, спеціальних рідин, спирту та компонентів ракетного палива (далі – 
пально-мастильні матеріали), технічних засобів та майна служби пально-
мастильних матеріалів, їх відновлення, для забезпечення військ (сил) у мирний 
час і в особливий період. 

 
1.2. Центри забезпечення укомплектовуються особовим складом, 

озброєнням та військовою технікою згідно зі штатами, табелями до штатів і 
нормами забезпечення та розташовуються на спеціально відведеній території з 
урахуванням можливості використання залізничних, водних і автомобільних 
шляхів.  

 
1.3. Центри забезпечення у своїй діяльності керуються Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами, дорученнями, наказами, директивами і 
розпорядженнями Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, Командування Сил логістики Збройних Сил України, 
розпоряджень та вказівок начальника Тилу Командування Сил логістики 
Збройних Сил України, начальника Центрального управління забезпечення 
пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних 
Сил України. 

 
1.4. Виробничо-господарська діяльність Центрів забезпечення 

регламентується Положенням про військове (корабельне) господарство 
Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України 
від 16.07.1997 № 300 (із змінами) (далі – Положення про військове 
господарство) та Керівництвом з організації роботи центрів забезпечення 
пальним, баз, складів пального, затвердженим наказом Генерального штабу 
Збройних Сил України від 30.12.2016 № 509 (далі – Керівництво з роботи 
центрів забезпечення). 

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 
2.1. Для кожного Центру забезпечення розробляється Положення про 

Центр та затверджується начальником, якому безпосередньо підпорядкований 
Центр, з правом вносити зміни за потреби. 

 
2.2. Центр забезпечення є юридичною особою, має умовне найменування 

“військова частина”, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської 
служби України, печатку із зображенням Герба України, номера військової 
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частини та ідентифікаційного коду з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України, печатки та штампи для здійснення повсякденної 
діяльності. 

 
2.3. На Центри забезпечення покладено такі основні завдання: 
планування та виконання заходів щодо забезпечення пально-

мастильними матеріалами і технічними засобами служби пального військових 
частин, що знаходяться на забезпеченні; 

здійснення приймання, обліку, зберігання і видачі пально-мастильних 
матеріалів і технічних засобів служби пального, їх своєчасне поновлення 
(освіження); 

утримання непорушних запасів пально-мастильних матеріалів і технічних 
засобів служби пального; 

контроль за якісним станом пального та поновлення запасів; 
відновлення (ремонт, обслуговування) технічних засобів служби 

пального, які утримуються у Центрі забезпечення та у військових частинах, що 
прикріплені на забезпечення за територіальним принципом;  

здійснення централізованих перевезень автомобільним транспортом 
пального і технічних засобів до військових частин, які прикріпленні на забезпечення; 

перевірка, відповідно до планів перевірок, військових частин, які 
прикріпленні на забезпечення,  з окремих питань служби пального; 

проведення процедур децентралізованих закупівель пального і технічних 
засобів для забезпечення потреб складу пального та військових частин, 
прикріплених на забезпечення; 

проведення розбирання (розділення, знищення) списаних технічних 
засобів, майна та обладнання служби пального та інших служб забезпечення, 
складання прибутково-видаткових і облікових документів по оформленню всіх 
операцій, пов’язаних з рухом і змінами якісного (технічного) стану, списанням, 
розбиранням (розділенням, знищенням) матеріальних засобів визначеної 
номенклатури, їх облік і зберігання; 

забезпечення технічної справності технологічного обладнання, 
резервуарного парку і технічних засобів на складі пального, його готовності до 
безаварійної експлуатації; 

виконання заходів плану бойової і спеціальної (фахової) підготовки 
особового складу; 

розроблення та проведення заходів щодо забезпечення високої бойової та 
мобілізаційної готовності; 

забезпечення (підтримання) живучості та виконання заходів 
вибухопожежобезпеки; 

охорона матеріальних запасів, дотримання режиму секретності та 
забезпечення належної служби військ; 

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею та іншою 
інформацією з обмеженим доступом, здійснення заходів з протидії технічним 
засобам розвідки противника; 
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ведення претензійно-позовної роботи щодо постачальників, що не 
виконують договірних зобов’язань; 

захист, охорона та оборона складу; 
створення та впровадження ефективної системи внутрішнього контролю 

у діяльності складу; 
впровадження та виконання заходів щодо протидії корупції; 
виконання заходів щодо забезпечення вимог пожежної безпеки і 

організації охорони природного середовища від забруднення. 
Усі Центри забезпечення повинні бути готові до масової видачі пального 

в автомобільний транспорт. 
 
2.4. Повноваження (права) Центру забезпечення у сфері своєї діяльності: 
у межах своїх повноважень укладати господарські угоди або договори; 
представляти інтереси Центру забезпечення в органах державної влади, 

на підприємствах та в організаціях України в межах своїх повноважень; 
одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, 
видів Збройних Сил України, органів державної влади, підприємств, установ та 
організацій документи, матеріали та інформацію для реалізації визначених 
Центру забезпечення завдань; 

вирішувати у межах своєї відповідальності питання, які виникають під 
час взаємодії з органами військового управління, іншими військовими 
частинами (установами); 

опрацьовувати в установленому порядку запити та звернення народних 
депутатів України, листи органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, об'єднань громадян, інших суб'єктів громадянського 
суспільства; 

використовувати інформаційні електронні бази даних Міністерства 
оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, державних 
органів, у тому числі системи зв’язку і комунікацій, мережі спеціального 
зв’язку та інші технічні засоби; 

за дорученням відповідних командирів (начальників) здійснювати 
перевірки з окремих питань служби пального і законності витрачання 
матеріально-технічних засобів у військових частинах (установах) Збройних Сил 
України; 

приймати на військову службу (роботу), переміщувати та звільняти з 
військової служби (роботи) військовослужбовців (відповідно до номенклатури 
призначення на посади) та працівників Збройних Сил України, відповідно до 
чинного законодавства у межах штату (штатного розпису до нього) та 
бюджетних асигнувань на вказані цілі; 

списувати матеріальні засоби в порядку та межах, визначених чинним 
законодавством України. 
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3. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ 
 
3.1. Загальні положення 
 
Посадові особи Центру забезпечення з питань підготовки особового 

складу, його виховання та військової дисципліни, організації внутрішнього 
порядку, а також організації фінансової та господарської діяльності керуються 
законами України, статутами Збройних Сил України, наказами Міністерства 
оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, наказами і 
розпорядженнями Командування Сил логістики Збройних Сил України, 
розпорядженнями та вказівками начальника Тилу Командування Сил логістики 
Збройних Сил України, начальника Центрального управління забезпечення 
пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних 
Сил України. 

З питань, які безпосередньо відносяться до роботи Центру забезпечення, 
посадові особи керуються вимогами положень, викладених у цій Настанові. 

З урахуванням особливостей покладених завдань та організаційно-
штатної структури, начальником Центру забезпечення, за участю начальників 
(командирів) структурних підрозділів, для всіх посадових осіб розробляються 
функціональні обов’язки. Ці обов’язки затверджуються начальником Центру 
забезпечення та доводяться всім посадовим особам під особистий підпис. 
Функціональні обов’язки начальника Центру забезпечення затверджуються 
безпосереднім начальником, якому підпорядкований Центр забезпечення. Один 
примірник обов’язків, із підписом посадових осіб про ознайомлення, 
зберігається в управлінні Центру забезпечення. За необхідності, обов’язки 
уточняються. 

 
3.2. Обов’язки начальника Центру забезпечення 
 
3.2.1. Начальник Центру забезпечення є єдиноначальником і особисто 

відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреного 
йому Центру забезпечення та в службовій діяльності щодо виконання 
обов’язків за посадою (командир окремої військової частини) керується 
статтями 58, 59, 66, 67 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України 
(далі – Статут внутрішньої служби ЗС України), статтями 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.9, 
3.1.12 Положення про військове господарство та статтею 2.3 Керівництва з 
роботи центрів забезпечення. Начальник Центру забезпечення є прямим 
начальником усього особового складу Центру. 

 
3.2.2. Начальник Центру забезпечення з питань, які безпосередньо 

відносяться до роботи Центру, зобов’язаний: 
організовувати вчасне забезпечення військових частин і установ, що 

знаходяться на забезпеченні за територіальним принципом, пальним і 
технічними засобами служби пального, згідно з затвердженими планами; 

організовувати приймання, зберігання і видачу (відвантаження) пально-
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мастильних матеріалів та технічних засобів; 

особисто перевіряти не менше одного разу на три місяці технічний стан і 
правильність експлуатації резервуарів, трубопроводів, насосних станцій, 
зливно-наливних пристроїв та іншого технологічного обладнання Центру;  

особисто перевіряти не менше одного разу на шість місяців технічний 
стан та правильність експлуатації технічних засобів; 

особисто перевіряти не менше одного разу на три місяці (вибірково) 
фактичну наявність матеріально-технічних засобів у відділах зберігання, а 
також стан їх зберігання;  

особисто не менше одного разу на три місяці перевіряти організацію та 
стан пожежної безпеки Центру, проводити навчальні пожежні тривоги; 

вживати заходів щодо своєчасного поновлення (освіження) пального у 
Центрі, організовувати контроль за якістю пального; 

організовувати відновлення (ремонт, обслуговування) технічних засобів, 
які утримуються у Центрі та військових частинах, які прикріплені за 
територіальним принципом;  

контролювати хід і якість робіт щодо будівництва, а також поточного та 
капітального ремонту об’єктів Центру; 

у межах своїх повноважень укладати господарські угоди або договори; 
укладати угоди з матеріально відповідальними посадовими особами 

Центру про повну матеріальну відповідальність за наявність, комплектність та 
якісний стан підзвітних їм матеріальних засобів; 

забезпечувати охорону державної таємниці;  
організовувати дотримання вимог техногенної та екологічної безпеки; 
організовувати охорону праці і виконання заходів техніки безпеки; 
організовувати захист, охорону та оборону Центру; 
керувати виробничо-господарською діяльністю Центру, організовувати та 

забезпечувати своєчасність виконання завдань, поставлених перед Центром, 
забезпечувати повноту збереження матеріальних засобів в кількісному та 
якісному відношенні; 

організовувати своєчасне проведення повної інвентаризації та перевірку 
наявності і якісного стану матеріальних засобів, а також приймати рішення 
щодо виявлених втрат, нестач та надлишків, організовувати роботу 
внутрішньо-перевірочних комісій; 

організовувати централізоване перевезення пального і технічних засобів, 
згідно затвердженого плану; 

забезпечити своєчасне і правильне розслідування та облік нещасних 
випадків на виробництві в установленому порядку, видання за матеріалами 
розслідування наказів з метою усунення причин, що призвели до нещасних 
випадків, а також організовувати контроль за проведенням заходів щодо 
попередження випадків виробничого травматизму; 

здійснювати систематичний контроль за несенням вартової та 
внутрішньої служб, особисто перевіряти їх стан; 

невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
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корупції у діяльності Командування Сил логістики Збройних Сил України, про 
випадки підбурювання до вчинення або вчинення корупційних чи пов’язаних з 
корупцією правопорушень військовослужбовцями і працівниками Центру 
забезпечення або іншими посадовими особами, про виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів; 

організовувати виконання заходів системи внутрішнього контролю та 
управління ризиками відповідно до системи внутрішнього контролю та плану 
управління ризиками Центру забезпечення на рік; 

забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Центру 
забезпечення і здійснювати відповідні антикорупційні заходи; 

не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з 
діяльністю Центру забезпечення. 

Відповідно до статей 8, 58, 59 Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України начальник Центру забезпечення користується дисциплінарною владою 
командира окремого батальйону щодо підлеглих військовослужбовців. 

 
3.2.3. Розпорядчі документи, які може видавати начальник Центру 

забезпечення. 
Начальник Центру забезпечення, у межах повноважень, на основі та на 

виконання Конституції і законів України, актів і директив, доручень 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та директив 
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, 
Командування Сил логістики Збройних Сил України, Тилу Командування Сил 
логістики Збройних Сил України, начальника Центрального управління 
забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил 
логістики Збройних Сил України видає накази, розпорядження, організовує і 
контролює їх виконання та здійснює інші заходи, спрямовані на виконання 
Центром забезпечення покладених на нього завдань і функцій. 

 
3.2.4. Розробка завдань і функцій підрозділів Центру забезпечення 

покладається на керівників відповідних структурних підрозділів Центру. 
Функціональні обов'язки посадових осіб Центру забезпечення затверджуються 
начальником Центру, які розробляються відповідними керівниками структурних 
підрозділів Центру з урахуванням вимог Статутів Збройних Сил України, наказів 
Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних Сил України, 
інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів, у тому числі: 

для підрозділів зберігання та ремонту – Керівництва з роботи центрів 
забезпечення, Керівництва по роботі військових складів пального Збройних 
Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України по тилу – 
начальника Тилу Збройних Сил України від 12.11.1998 №112; 

для підрозділів охорони – Порядку організації пропускного режиму на 
особливо важливих та режимних об’єктах Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України 
від 06.06.2017 №5дск, наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 



14 
 
04.10.2018 № 330дск “Про затвердження Порядку організації пропускного 
режиму на територію органів військового управління (з’єднань), військових 
частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил 
України”, Положення про воєнізовану охорону об’єктів Збройних Сил України, 
затвердженого наказом Міністерства оборони України від 25.10.2016 №560; 

для служби охорони державної таємниці, підрозділу протидії технічним 
засобам розвідки – Інструкції з організації та забезпечення режиму секретності 
у Збройних Силах України, затвердженої наказом Генерального штабу 
Збройних Сил України від 30.11.2018 №430дск, Порядку забезпечення, 
експлуатації, технічного обслуговування та зберігання засобів технічного 
захисту інформації, протидії технічним розвідкам і комплексів технічного 
контролю, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил України 
від 09.08.2017 №274; 

для фінансово-економічної служби – наказу Міністерства оборони 
України “Про організацію фінансового забезпечення військових частин, 
установ та організацій Збройних Сил України” від 22.05.2017 № 280 (із 
змінами), Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського 
обліку у Збройних Силах України, затвердженими наказом Міністерства 
оборони України від 19.12.2004 №905 (із змінами) та Положення про військове 
господарство; 

для пожежної обслуги – Положення про пожежну безпеку в Міністерстві 
оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 
29.09.2014№685. 

 
3.3. Обов’язки заступника начальника Центру забезпечення – 

головного інженера (головний інженер, заступник начальника Центру 
забезпечення з технічної частини – начальник технічної частини) (далі – 
головний інженер) 

 
3.3.1. На головного інженера покладається: виконання обов’язків 

заступника командира військової частини з озброєння – начальника технічної 
частини відповідно до статей 74, 75 Статуту внутрішньої служби ЗС України; 
начальника служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини 
відповідно до статей 82-84 та 93 Статуту внутрішньої служби ЗС України; 
начальника служби пожежної безпеки військової частини відповідно до статей 
82-84 Статуту внутрішньої служби ЗС України, Положення про пожежну 
безпеку в Міністерстві оборони України, затвердженим наказом Міністерства 
оборони України від 29.09.2014 № 685 та Положення про військове 
господарство. 

 
3.3.2. Головний інженер в службовій діяльності щодо виконання 

обов’язків за посадою керується статтями 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7, 3.1.9,3.1.11, 3.1.12, 
3.2.10, 3.2.11, 3.2.16 Положення про військове господарство та статтею 2.4 
Керівництва з роботи центрів забезпечення. 



Книги, які можуть вас зацікавити

Настанова з роботи
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України
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