Громадянці Алісі ЮРЧЕНКО

Шановна пані Алісо!
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” в
Управлінні координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони
України опрацьовано Ваш запит на інформацію що стосується Державного
підприємства Міністерства оборони України “ Агенція оборонних закупівель ”.
З зазначених питань, повідомляємо Вам, що Державне підприємство
Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” (далі
Підприємство) створено на підставі наказу Міністерства оборони України № 159
від 17.06.2022 року та з моменту створення здійснює діяльність відповідно до
завдань, мети, предмету передбачених Статутом підприємства.
Відповідно до штатного розкладу Підприємства загальна штатна чисельність
передбачає 151 посаду. Станом на дату запиту на підприємстві вакантними є 101
посада. Прийом на посади в Підприємстві відбувається з дотриманням норм
діючого законодавства України, у відповідності до положень Статуту підприємства
та за результатами співбесіди.
У відповідності до п. 2.2. Статуту Підприємства, одним із завдань, що
покладається на Підприємство, є здійснення закупівель та укладання державних
контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного/військового
призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю (далі – товари, роботи та послуги оборонного
призначення) та інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення
потреб Міністерства оборони України.
У відповідності до п.5.7. Статуту Підприємства, джерелом формування
фінансових ресурсів Підприємства є доходи, одержані від реалізації товарів, робіт
та послуг, а також від інших видів господарської діяльності, доходи від цінних
паперів, кредити банків та інших кредиторів, капітальні вкладення та дотації з
бюджетів, безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ,
організацій і громадян.
На сьогодні єдиним джерелом доходів Підприємства, в межах формування
бюджету Підприємства, є доходи, одержані від реалізації товарів, робіт та послуг
за державними контрактами з Міністерством оборони України.
Обсяг доходів, які отримуються Підприємством при виконанні державних
контрактів, є законодавчо встановленим у відповідності до п.49 “Порядку
планування, формування, особливості розміщення, корегування оборонних
закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також

оприлюднення інформації про оборонні закупівлі”, затвердженого постановою
КМУ від 03ю.03.2021 року № 363 “Питання оборонних закупівель”.
Щодо обсягів укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
інформуємо про наступне.
Закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб
функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюється замовниками
відповідно до положень Постанови КМУ від 28.02.2022 року № 169 “Деякі питання
здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах
воєнного стану” (зі змінами та доповненнями).
Підкреслюємо, що оприлюднення та розголошення інформації щодо обсягів
закупівлі товарів та послуг оборонного призначення під час дії правового режиму
воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці
і порядку.
У подальшому, для запитів на інформацію Державного підприємства
Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” e-mail:
dp.aoz@mod.gov.ua
З повагою
Начальник Управління координації зовнішньоекономічної діяльності
Міністерства оборони України
полковник
В’ячеслав ВДОВИЧЕНКО

Валерій Модлицький 0676741598

