
                            Додаток 1 
до Річної національної програми під егідою 
Комісії Україна – НАТО на 2017 рік, 
затвердженої Указом Президента України  
від 8 квітня 2017 року №103/2017                 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 
у рамках Річної національної програми під егідою  

Комісії Україна – НАТО на 2017 рік 

Зміст заходу Перелік відповідальних               
державних органів

1 2

Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

1.1.1.1. Децентралізація

Забезпечити в установленому порядку 
актуалізацію перспективних планів 
формування територій громад областей.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України

Розробити проект модельної об'єднаної 
територіальної громади, спроможної до 
створення і підтримки в ній повноцінного 
життєвого середовища для її жителів, 
надання високоякісних та доступних 
адміністративних і соціальних послуг.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 

Надавати організаційно-методичну 
допомогу об'єднаним територіальним 
громадам в розробленні та реалізації 
проектів розвитку їх інфраструктури.     

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України, місцеві державні 
адміністрації

Сприяти утворенню центрів з надання 
адміністративних послуг в об'єднаних 
територіальних громадах.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України
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Вжити в установленому порядку заходів 
для забезпечення регламентації участі 
жителів територіальних громад у 
прийнятті рішень органами місцевого 
самоврядування, взаємовідносин органів 
місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб з інститутами 
громадянського суспільства, визначення 
ролі і місця у цьому процесі органів 
самоорганізації населення. 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів  

Опрацювати питання стосовно 
можливості розширення бази 
оподаткування та її впливу на ставки 
місцевих податків та зборів, зокрема, 
пов'язаних з нерухомістю, відповідно до 
європейських стандартів.

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади 

Опрацювати питання поширення   
юрисдикції органів місцевого 
самоврядування об'єднаних 
територіальних громад на території поза 
межами населених пунктів.

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Опрацювати питання надання об'єднаним 
територіальним громадам права 
затверджувати схему планування 
території об'єднаних територіальних 
громад та управляти земельними 
ресурсами в межах їх юрисдикції 
відповідно до затвердженої планувальної 
документації.

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Ураховувати під час розроблення 
відповідних пропозицій необхідність 
раціонального розподілу коштів 
Державного фонду регіонального 
розвитку, зокрема у частині фінансування 
реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до  
2020 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 
2014 року № 385.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів
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Запровадити прозорий процес відбору 
проектів органів місцевого 
самоврядування для фінансування з 
Державного фонду регіонального 
розвитку.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України 

Забезпечити моніторинг використання 
коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, контроль за відповідністю їх 
призначення встановленим індикаторам 
ефективності, формування системи 
звітності.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та  житлово-
комунального господарства 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів 

1.1.1.2. Реформа виборчого законодавства

Вжити заходів з метою внесення змін до 
законодавства стосовно забезпечення 
прозорості фінансування політичних 
партій та виборчих кампаній згідно з 
рекомендаціями Групи держав Ради 
Європи проти корупції (GRECO). 

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

1.1.1.4. Запобігання та протидія корупції

Продовжити розроблення та 
впровадження спільного із Центром зі 
зниження ризиків корупції в оборонному 
секторі Міністерства оборони 
Королівства Норвегія проекту щодо 
зниження ризиків корупції в системі 
управління персоналом Міністерства 
оборони України.

Міністерство оборони України 

Провести секторальний аналіз рівня 
корупції в Україні, зокрема в оборонному 
секторі, та у разі необхідності внести 
зміни до нормативно-правових актів щодо 
запобігання корупції в Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах 
України.

Національне агентство з питань 
запобігання корупції, Міністерство 
оборони України 
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Розробити нову Антикорупційну програму 
Міністерства оборони України на 
середньострокову перспективу (на період 
після 2017 року) з урахуванням 
Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
від 2 грудня 2016 року № 126, та 
відповідно до оцінки виконання 
попередньої Антикорупційної програми 
Міністерства оборони України на 2015 – 
2017 роки, 
а також громадського обговорення.

Міністерство оборони України, 
Національне агентство з питань 
запобігання корупції 

Підготувати та забезпечити виконання 
"Дорожньої карти" Україна – НАТО на 
2017 рік зі здійснення заходів Програми 
НАТО з побудови цілісності, прозорості, 
підзвітності, запровадження 
доброчесності та зниження корупційних 
ризиків у роботі оборонних і безпекових 
інституцій.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, Служба безпеки 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, інші центральні 
органи виконавчої влади 

Провести на базі Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського Міжнародний 
антикорупційний тиждень за участю 
вищого керівництва Міністерства 
оборони України, інших центральних 
органів виконавчої влади, Генерального 
штабу Збройних Сил України, 
представників міністерств оборони 
держав – членів НАТО та міжнародної 
неурядової організації "Transparency 
International".

Міністерство оборони України 
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Провести за сприяння Міністерства 
оборони Сполученого Королівства 
Великої Британії і Північної Ірландії на 
базі Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського для 
посадових осіб Міністерства оборони 
України, Генерального штабу Збройних 
Сил України, інших органів військового 
управління, а також уповноважених з 
антикорупційної програми на державних 
підприємствах Міністерства оборони 
України навчальні курси з питань 
розбудови цілісності, прозорості, 
доброчесності та зниження корупційних 
ризиків у роботі оборонних і безпекових 
інституцій за навчальною програмою 
міжнародної неурядової організації 
"Transparency International".

Міністерство оборони України 

1.1.1.4.1. Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів,                                        
одержаних злочинним шляхом

Продовжувати співпрацю з                  
державами – членами НАТО щодо обміну 
інформацією з метою виявлення схем та 
механізмів легалізації (відмивання) 
коштів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового 
знищення.

Державна служба фінансового 
моніторингу України, Міністерство 
фінансів України, інші центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів  

1.1.1.5. Реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів

Сформувати мережу апеляційних судів у 
нових апеляційних округах.

Державна судова адміністрація 
України (за згодою), Вища рада 
правосуддя (за згодою)

Утворити Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності та забезпечити 
проведення конкурсу на посади суддів у 
цьому суді.

Державна судова адміністрація 
України (за згодою), Вища рада 
правосуддя (за згодою), Вища 
кваліфікаційна комісія суддів 
України (за згодою)
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Утворити Службу судової охорони. Державна судова адміністрація 
України (за згодою), Вища рада 
правосуддя (за згодою), 
Міністерство внутрішніх справ 
України

Створити Єдину судову інформаційну 
(автоматизовану) систему, яка 
забезпечуватиме автоматизований 
документообіг у судах, між судами, між 
судами та органами суддівського 
врядування, Державною судовою 
адміністрацією України, захищене 
зберігання та автоматизовану аналітичну 
обробку статистичної інформації про 
діяльність судді, суду, судів відповідних 
рівнів та юрисдикцій, даних щодо суддів, 
які включаються до суддівського досьє.

Державна судова адміністрація 
України (за згодою), Вища рада 
правосуддя (за згодою) 

Розробити та впровадити систему 
оцінювання діяльності судів 
(навантаження на суддів, вартість 
розгляду справ), яка сприятиме 
визначенню мережі судів, кількості 
суддів, працівників апарату та розрахунку 
фінансування, а також дозволить 
впровадити стандарти менеджменту 
судової діяльності (управління 
людськими ресурсами, технологічними 
процесами).

Міністерство юстиції України, 
Державна судова адміністрація 
України (за згодою) 

Вжити заходів щодо удосконалення 
законодавчого регулювання здійснення 
адвокатської діяльності та адвокатського 
самоврядування.

Міністерство юстиції України 

Завершити розробку Концепції 
вдосконалення правничої (юридичної) 
освіти для фахової підготовки правника 
відповідно до європейських стандартів 
вищої освіти та правничої професії. 

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство юстиції 
України

1.1.1.5.2. Реформа пенітенціарної системи
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Розробити та внести на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Закону України 
"Про пенітенціарну систему".  

Міністерство юстиції України

1.1.1.5.3. Реформування системи пробації

Розробити та забезпечити впровадження 
нормативно-правових актів стосовно 
повноцінного функціонування системи 
пробації.

Міністерство юстиції України

Організувати та провести навчання 
персоналу органу пробації, зокрема 
шляхом створення та введення у дію 
системи дистанційного навчання.

Міністерство юстиції України

Провести заходи соціальної комунікації 
щодо пробації в Україні.

Міністерство юстиції України

1.1.1.5.4. Розвиток діяльності суду присяжних

Напрацювати законодавчі пропозиції  
щодо розмежування функцій суддів та 
присяжних при розгляді за клопотанням 
обвинуваченого кримінального 
провадження судом присяжних

Міністерство юстиції України, 
Верховний Суд України (за 
згодою), Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ (за згодою), 
Державна судова адміністрація 
України (за згодою)

1.1.1.5.5. Забезпечення створення рівних можливостей для доступу осіб до 
правової допомоги та правосуддя, підвищення рівня правової спроможності 

територіальних громад та спільнот

Провести інформаційно-роз'яснювальні 
та комунікаційні заходи серед суб’єктів 
права на безоплатну правову допомогу, 
адвокатів, органів, уповноважених 
здійснювати затримання, арешт чи взяття 
під варту осіб, органів місцевого 
самоврядування, громадських об'єднань.

Міністерство юстиції України 

Провести правопросвітницькі заходи для 
територіальних громад та спільнот щодо 
можливостей вирішення правових 
питань.

Міністерство юстиції України 
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Забезпечити діяльність міжрегіональних 
ресурсно-комунікаційних платформ, 
зокрема, з метою підвищення кваліфікації 
адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, штатних 
юристів та інших працівників центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а також працівників 
партнерських інституцій, робота яких 
пов'язана з наданням безоплатної 
правової допомоги.

Міністерство юстиції України 

Створити та забезпечити регулярне 
наповнення та оновлення єдиної 
електронної бази консультацій з типових 
правових питань, що використовується в 
системі безоплатної правової допомоги.

Міністерство юстиції України 

Забезпечити розвиток мережі партнерів 
та громадських організацій – провайдерів 
з надання безоплатної правової допомоги, 
зокрема, шляхом забезпечення їх 
методичною допомогою.

Міністерство юстиції України 

Розробити нормативно-правові акти з 
метою удосконалення системи 
безоплатної правової допомоги та 
концепції пілотування офісів 
громадського захисту.

Міністерство юстиції України 

1.1.1.6. Реформування системи державного управління та розвиток 
електронного урядування

Підключити державні реєстри до системи 
електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів. 

Державне агентство з питань 
електронного урядування України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Поліпшити функціональні можливості 
системи міжвідомчого електронного 
документообігу та продовжити її 
впровадження в центральних та місцевих 
органах виконавчої влади.

Державне агентство з питань 
електронного урядування України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів
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Забезпечити проведення конкурсів на 
зайняття вакантних посад державної 
служби категорії "А" (керівників 
центральних органів виконавчої влади, 
які не є членами Кабінету Міністрів 
України, та їх заступників; голів місцевих 
державних адміністрацій; керівників 
державної служби в інших державних 
органах, юрисдикція яких поширюється 
на всю територію України).

Національне агентство України з 
питань державної служби, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

1.1.1.7. Свобода слова, інформаційна політика та впровадження Дорожньої 
карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій

Підтримувати діяльність публічного 
акціонерного товариства "Національна 
суспільна телерадіокомпанія України" 
відповідно до Закону України "Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення 
України".

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів  

Сприяти проведенню у порядку, 
визначеному Законом України "Про 
реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації", 
реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації та 
їх редакцій.

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство юстиції України, 
Міністерство фінансів України, 
обласні, Київська міська державні 
адміністрації

Провести аналіз стану додержання 
законодавства про свободу слова та 
захист журналістів за участю інститутів 
громадянського суспільства.

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство юстиції України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України

Сприяти відновленню функціонування та 
розвитку засобів масової інформації 
місцевої сфери розповсюдження в умовах 
проведення антитерористичної операції в 
окремих районах Донецької та Луганської 
областей. 

Міністерство інформаційної 
політики України, Міністерство 
фінансів України, Державний 
комітет телебачення і 
радіомовлення України
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Забезпечити надання дозволу 
зареєстрованим у встановленому законом 
порядку громадським об'єднанням, до 
статутної діяльності яких належать 
питання виборчого процесу і 
спостереження за ним, мати своїх 
офіційних спостерігачів під час 
проведення відповідних виборів.

Центральна виборча комісія                 
(за згодою)

Забезпечити безперешкодну реєстрацію в 
установленому порядку офіційних 
спостерігачів від іноземних держав, 
міжнародних організацій на відповідних 
виборах.

Центральна виборча комісія               
(за згодою), Міністерство 
закордонних справ України

Забезпечити координацію заходів з 
реалізації  Дорожньої карти Партнерства 
у сфері стратегічних комунікацій між 
Радою національної безпеки і оборони 
України та Міжнародним секретаріатом 
НАТО.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України

Розробити стратегію публічної дипломатії 
України.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України

Розробити та впровадити механізм 
міжвідомчої системи стратегічних 
комунікацій у сфері публічної дипломатії.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України

Забезпечити формування спроможностей 
у сфері стратегічних комунікацій у 
секторі безпеки та оборони.

Міністерство оборони України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Служба безпеки України, Апарат 
Ради національної безпеки і 
оборони України

Розробити та провести пілотну апробацію 
моделі системи державних кризових 
комунікацій та сформувати спроможності 
у сфері державних кризових комунікацій.

Міністерство інформаційної 
політики України

Сформувати спроможності у сфері  медіа-
моніторингу та аналітики.

Міністерство інформаційної 
політики України 
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Сприяти розвитку системи підготовки 
фахівців для потреб сектору безпеки і 
оборони та урядових комунікацій у сфері 
стратегічних комунікацій.

Міністерство інформаційної 
політики України, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України, Національний інститут 
стратегічних досліджень, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Розробити пропозиції щодо унормування 
системи стратегічних комунікацій.

Міністерство інформаційної 
політики України

Опрацювати з НАТО питання щодо 
створення Трастового фонду НАТО для 
потреб системи стратегічних комунікацій.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України

Здійснити технічне оснащення 
відповідних підрозділів для ефективної 
реалізації функцій стратегічних 
комунікацій у Міністерстві оборони 
України та Збройних Силах України. 

Міністерство оборони України

Запровадити на базі Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського системи професійного 
навчання керівного складу та фахівців у 
сфері стратегічних комунікацій 
Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил 
України.

Міністерство оборони України 

У взаємодії з НАТО забезпечити суб'єкти 
сектору безпеки і оборони України 
науковими, експертними та практичними 
матеріалами зі стратегічних комунікацій. 

Національний інститут 
стратегічних досліджень,  
Міністерство оборони України, 
Міністерство інформаційної 
політики України, Служба безпеки 
України, Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

1.1.1.8. Національна єдність та підтримка національних меншин
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Забезпечити надання підтримки 
громадським об'єднанням національних 
меншин у проведенні культурно-
мистецьких та мовно-просвітницьких 
заходів з метою збереження культурного 
розмаїття.

Міністерство культури України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

1.1.1.8.1. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Вжити заходів з метою укладення 
двосторонніх договорів з іноземними 
державами та міжнародними 
організаціями стосовно отримання 
допомоги, спрямованої на створення 
належних умов для життєдіяльності 
внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, Міністерство соціальної 
політики України, Міністерство 
закордонних справ України

Вжити заходів з метою залучення    
держав – членів НАТО до реалізації 
проектів з відновлення об'єктів 
промисловості, соціальної і транспортної 
інфраструктури, житлового фонду та 
систем життєдіяльності населених 
пунктів Донецької та Луганської 
областей, які зазнали пошкоджень у 
результаті проведення антитерористичної 
операції. 

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів

1.1.2.1.1. Державний бюджет

Розробити у взаємодії з міжнародними 
експертами та внести на розгляд Кабінету 
Міністрів України модель 
середньострокового бюджетного 
планування.

Міністерство фінансів України

1.1.2.1.2. Місцеві бюджети
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Встановити у 2017 році міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом для 
бюджетів новоутворених об'єднаних 
територіальних громад, у яких відбулися 
перші місцеві вибори у 2016 році, 
забезпечити надання таким бюджетам 
міжбюджетних трансфертів – базової 
дотації, освітньої та медичної субвенцій.

Міністерство фінансів України

1.1.2.2. Реформа податкової системи

Подати до Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо внесення змін до 
Податкового кодексу України та Митного 
кодексу України стосовно оподаткування 
податком на додану вартість, акцизним 
податком та митом у частині поступового 
приведення законодавства України 
відповідно до права ЄС.

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України, Міністерство юстиції 
України

Розробити механізм удосконалення 
системи запобігання та протидії 
ухиленню від сплати податків та 
зменшенню податкових зобов'язань.

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України

Забезпечити розвиток та повноцінне 
функціонування електронних сервісів для 
платників податків, зокрема електронного 
сервісу "Електронний кабінет платника".

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України

Опрацювати питання щодо створення 
оновленого органу протидії фінансовим 
злочинам.

Міністерство фінансів України

1.1.2.3. Реформування системи корпоративного управління суб'єктами 
господарювання державного сектору економіки

Обрати незалежних членів наглядових 
рад державних унітарних підприємств та 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі, а також 
господарських товариств, 50 і більше 
відсотків акцій (часток) яких належать 
господарському товариству, частка 
держави в якому становить 100 відсотків.  

Суб'єкти управління об'єктами 
державної власності
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Забезпечити прозорість діяльності  
державних унітарних підприємств та 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі, а також 
господарських товариств, 50 і більше 
відсотків акцій (часток) яких належать 
господарському товариству, частка 
держави в якому становить 100 відсотків.  

Суб'єкти управління об'єктами 
державної власності

1.1.2.4. Дерегуляція та створення сприятливого бізнес-клімату

Забезпечити виконання плану заходів 
щодо дерегуляції господарської 
діяльності, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2016 року № 615-р.

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

1.1.2.5. Реформування енергетичного сектору. Посилення енергетичної 
безпеки

Опрацювати з НАТО та                        
державами – членами НАТО питання 
щодо проведення оцінки організаційної 
та ресурсної готовності НАТО та України 
до запобігання і реагування на кризові 
ситуації у сфері енергетичної  безпеки.

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Забезпечити оперативний обмін 
інформацією з державами – членами 
НАТО та ЄС стосовно загроз безпеці та 
обороні у контексті підготовки та 
реалізації інфраструктурних проектів з 
транспортування природного газу до 
Європи в обхід України.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України за участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Продовжити у взаємодії з НАТО та 
державами – членами НАТО реалізацію 
навчальних та тренінгових програм  для 
підготовки персоналу атомних 
електростанцій України з питань 
фізичного захисту ядерних установок та 
ядерних матеріалів. 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів
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Забезпечити участь спеціалістів служб 
фізичного захисту атомних 
електростанцій України у міжнародних 
навчаннях з питань реагування на кризові 
ситуації, спричинені диверсіями або 
терористичними актами щодо ядерних 
установок та ядерних матеріалів.

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Національна гвардія 
України за участю державного 
підприємства "Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом"

Продовжити здійснення заходів щодо 
виконання зобов'язань України, взятих за 
Протоколом про приєднання України до 
Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, ратифікованого Законом 
України від 15 грудня 2010 року                      
№ 2787-VI, та з урахуванням відповідних 
положень Угоди про асоціацію.

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів, публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія "Нафтогаз 
України"

Продовжити взаємодію з Центром 
передового досвіду НАТО з енергетичної 
безпеки (м.Вільнюс, Литовська 
Республіка).

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство оборони 
України, Національний інститут 
стратегічних досліджень

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО з питань 
економічної безпеки для обговорення 
актуальних питань стійкості національної 
економіки та національної економічної 
безпеки.

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство оборони 
України, Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів, Національний інститут 
стратегічних досліджень

1.1.3. Здійснення демократичного цивільного контролю над сектором                       
безпеки і оборони України
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Забезпечити постійне оновлення на 
офіційному веб-сайті Міністерства 
оборони України інформації про 
формування і реалізацію державної 
політики з питань національної безпеки і 
оборони.

Міністерство оборони України

Здійснити публікацію та презентацію 
щорічних видань "Біла книга. Збройні 
Сили України" та "Біла книга. 
Національна гвардія України".

Міністерство оборони України, 
Головне управління Національної 
гвардії України

Забезпечити участь у щорічному обміні 
інформацією між державами – 
учасницями ОБСЄ у формі документа 
"Запитальник до Кодексу поведінки з 
військово-політичних аспектів безпеки".

Міністерство оборони України

1.2.1. Розвиток відносин з НАТО. Забезпечення національного представництва 
в органах НАТО

Забезпечити участь представників 
України в заходах Меню партнерства 
НАТО на 2017 рік. 

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство оборони 
України, Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб 
України, Головне управління 
Національної гвардії України, 
Служба безпеки України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Забезпечити підвищення рівня 
професійної підготовки 
військовослужбовців, зокрема з вивчення 
іноземних мов, для заміщення посад у 
складі Місії України при НАТО.

Міністерство оборони України
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Переглянути перелік посад штабних 
елементів партнерства військової 
командної структури Альянсу з 
урахуванням пріоритетів зовнішньої 
політики держави та необхідності 
впровадження оперативних стандартів 
НАТО у діяльність органів військового 
управління, створення та нарощування 
оперативних спроможностей сил 
спеціальних операцій, практичної участі 
у проектах нових трастових фондів 
НАТО.

Міністерство оборони України

Провести планові ротації 
військовослужбовців на посадах штабних 
елементів партнерства військової 
командної структури Альянсу за 
результатами проведення прозорого та 
альтернативного добору кандидатів.

Міністерство оборони України

1.2.3. Політичні та дипломатичні заходи щодо забезпечення припинення 
агресії Російської Федерації проти України мирним шляхом та відновлення 

територіальної цілісності України

Продовжити контакти з Російською 
Федерацією у міжнародних діалогових 
форматах та в рамках Тристоронньої 
контактної групи за участю ключових 
міжнародних партнерів України з метою 
політико-дипломатичного врегулювання 
ситуації, пов'язаних з подіями в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей України.

Міністерство закордонних справ 
України

Забезпечити захист в міжнародних 
юрисдикційних органах майнових прав та 
інтересів України, її фізичних і 
юридичних осіб, порушених внаслідок 
агресії Російської Федерації.

Міністерство юстиції України, 
Міністерство закордонних справ 
України

Забезпечити постійну актуалізацію 
переліків юридичних та фізичних осіб 
Російської Федерації, щодо яких 
застосовуються спеціальні економічні та 
інші обмежувальні заходи (санкції) 
відповідно до Закону України "Про 
санкції".

центральні органи виконавчої 
влади
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1.2.4. Участь України в міжнародних заходах щодо підтримання миру                        
і безпеки, боротьби з тероризмом

Забезпечити дальшу участь 
національного контингенту в операції у 
складі Багатонаціональних сил НАТО в 
Косово (КФОР) та національного 
персоналу у тренувально-дорадчій Місії 
НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській 
Республіці Афганістан з урахуванням 
розвитку воєнно-політичної обстановки 
на Сході України.

Міністерство оборони України 

Забезпечити спроможність Національного 
контактного пункту Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України (м.Одеса) у 
рамках операції НАТО "Морський 
охоронець" щодо постійного моніторингу 
надводної обстановки в акваторії Чорного 
моря та здійснення обміну інформацією із  

штабом проведення операції (штаб 
Командування Військово-морських сил 
НАТО "Нортвуд")  про судна, що 
викликають підозру.

Міністерство оборони України

Забезпечити набуття українським 
військовим персоналом у складі спільної 
литовсько-польсько-української бригади 
(ЛИТПОЛУКРБРИГ) повних 
оперативних спроможностей.

Міністерство оборони України

Забезпечити залучення експертів НАТО 
до розробки методології аналізу та оцінки 
ризиків загроз вчинення терористичних 
актів проти громадян України, об'єктів, 
розташованих на території України, та 
об'єктів, що належать державі Україна на 
території інших держав.

Служба безпеки України, 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Продовжити здійснення заходів з протидії 
розповсюдженню ідеології міжнародних 
терористичних організацій, закликам до 
терористичної діяльності, зокрема з 
використанням мережі Інтернет.

Служба безпеки України
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Забезпечити взаємодію з відповідними 
органами НАТО та держав – членів 
Альянсу щодо обміну інформацією про 
діяльність екстремістських та 
терористичних організацій, а також про 
запобігання незаконному 
розповсюдженню зброї масового 
знищення та засобів її доставки.

Служба безпеки України

Вжити заходів щодо запобігання 
використання терористичними 
організаціями території України для 
поширення терористичної діяльності та 
контрабанди зброї.

Служба безпеки України

Продовжити роботу з узагальнення і 
практичного застосування позитивного 
досвіду інших держав у сфері протидії 
тероризму, реагування на кризові ситуації 
внаслідок вчинення терористичних актів 
та забезпечити участь українських 
фахівців у міжнародних науково-
практичних заходах з відповідних питань. 

Служба безпеки України, 
Міністерство оборони України, 
Державна служба фінансового 
моніторингу України

Забезпечити проведення державного 
фінансового моніторингу з метою 
виявлення фактів фінансування 
тероризму та подавати за його 
результатами відповідні узагальнені 
матеріали (додаткові узагальнені 
матеріали) до правоохоронних органів і 
розвідувальних органів України для 
проведення оперативно-розшукової 
діяльності.

Державна служба фінансового 
моніторингу України

Забезпечити залучення експертів                  
держав – членів НАТО до підготовки 
особового складу підрозділів 
спеціального призначення Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах 
України та Національної гвардії України 
для виконання службових завдань в 
умовах ближнього вогневого контакту з 
противником, насамперед у приміщеннях, 
будівлях, на транспортних засобах.

Міністерство оборони України, 
Головне управління Національної 
гвардії України 
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Провести в Україні командно-штабні/ 
тактико-спеціальні навчання на об'єктах 
можливих терористичних посягань за 
участю представників антитерористичних 
підрозділів держав НАТО, зокрема 
фахівців із проведення переговорів з 
терористами та їх зв’язками.

Служба безпеки України, інші 
суб'єкти боротьби з тероризмом

Забезпечити участь української сторони у 
засіданнях робочих груп, навчаннях та 
семінарах НАТО з антитерористичної 
тематики.

Служба безпеки України, 
Державна служба фінансового 
моніторингу України, інші 
заінтересовані державні органи

Забезпечити участь української сторони у 
спільних з антитерористичними 
підрозділами спеціального призначення 
держав – членів НАТО навчаннях, 
тренінгах, а також підготовку українських 
фахівців у провідних наукових установах 
та навчальних центрах держав – членів 
НАТО.

Служба безпеки України, 
Державна служба фінансового 
моніторингу України, інші 
заінтересовані державні органи

Забезпечити участь представників 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України у засіданнях 
робочих груп та семінарах НАТО з 
антитерористичної тематики.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь підрозділів 
спеціального призначення (протидії 
диверсіям і терористичним актам) 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України у спільних з 
антитерористичними підрозділами 
спеціального призначення держав – членів 
НАТО навчаннях, тренінгах, семінарах. 

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь                            
корабельно-катерного складу та 
підрозділів Державної прикордонної 
служби України у багатонаціональних 
військових навчаннях "Сі Бриз".

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Міністерство оборони України

Опрацювати у взаємодії з експертами 
НАТО питання щодо створення системи 
раннього попередження та раннього 
реагування на конфлікти.

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади 
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Забезпечити залучення експертів НАТО 
до розробки методології аналізу та оцінки 
ризиків виникнення конфліктів на 
території України 

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади

Забезпечити здійснення заходів щодо 
вивчення, узагальнення і практичного 
застосування позитивного досвіду інших 
держав у сфері запобігання та протидії 
конфліктам, зокрема щодо виявлення 
факторів, які можуть спричинити конфлікт, 
розвитку конфліктів, а також забезпечити 
участь українських фахівців у міжнародних 
науково-практичних заходах з цих питань.

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади

Забезпечити за участю територіальних 
громад впровадження проектів щодо 
підвищення рівня підготовки населення 
до дій в умовах надзвичайних ситуацій 
або збройних конфліктів.

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, Міністерство оборони 
України та Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій

Забезпечити участь української сторони у 
засіданнях робочих груп, навчаннях та 
семінарах НАТО з питань запобігання 
конфліктам та розбудови миру.

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади

Забезпечити проведення міжнародної 
конференції/форуму для обговорення 
ситуації, що склалася в окремих районах 
Донецької та Луганської областей, шляхів 
її врегулювання мирним шляхом, участі 
територіальних громад у цьому процесі.

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші органи виконавчої 
влади за участю територіальних 
громад

1.2.5. Контроль над озброєнням, нерозповсюдженням зброї масового 
знищення. Державний експортний контроль
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Забезпечити участь у щорічному обміні 
між державами – учасницями ОБСЄ 
інформацією щодо контролю над 
озброєннями та діяльністю збройних сил, 
за Договором про звичайні збройні сили в 
Європі,  Віденським документом про 
заходи зміцнення довіри і безпеки                 
2011 року, документами, схваленими 
Форумом ОБСЄ із співробітництва в 
галузі безпеки, про глобальний обмін 
військовою інформацією та про 
планування в галузі оборони.

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України 

Забезпечити провадження інспекційної 
діяльності відповідно до Договору про 
звичайні збройні сили в Європі, Договору 
з відкритого неба, Віденського документа 
про заходи зміцнення довіри і безпеки 
2011 року та двосторонніх міжурядових 
договорів України зі Словацькою 
Республікою, Республікою Польща, 
Угорщиною,  Румунією щодо заходів 
зміцнення довіри та безпеки.

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Адміністрація Державної 
служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

Запровадити в Україні Єдиний список 
товарів і технологій подвійного 
використання, адаптований до 
законодавства Європейського Союзу.

Державна служба експортного 
контролю України

Забезпечити участь представників 
України у щорічному засіданні керівників 
верифікаційних органів у рамках 
діяльності Верифікаційного 
координаційного комітету НАТО з питань 
здійснення контролю над озброєнням. 

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь представників 
України у засіданнях, конференціях, 
інших практичних заходах, що 
проводяться в рамках діяльності 
Регіонального центру сприяння контролю 
над озброєнням (RACVIAC).

Міністерство оборони України
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Забезпечити участь представників 
України у заходах Верифікаційного 
координаційного комітету НАТО з питань 
перевірки інформації, одержаної при 
щорічному обміні інформацією за 
Договором про звичайні збройні сили в 
Європі, внесення до електронної бази 
НАТО "Verity" відповідної інформації про 
Україну.

Міністерство оборони України 

Забезпечити проведення щорічних 
робочих зустрічей на виконання 
двосторонніх міжурядових договорів 
України із Словацькою Республікою, 
Республікою Польща, Угорщиною, 
Румунією щодо заходів зміцнення довіри 
та безпеки.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь делегації України в 
роботі Спільної консультативної групи, 
Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі 
безпеки та Консультативної комісії з 
відкритого неба.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство оборони 
України

1.3. Інформування громадськості про співробітництво України з НАТО

Забезпечити підтримку та постійне 
оновлення веб-порталу Україна – НАТО.

Міністерство закордонних справ 
України

Здійснювати співпрацю з Мережею 
партнерства Україна – НАТО з питань 
підвищення рівня обізнаності 
громадянського суспільства, а також з 
громадськими об'єднаннями та 
недержавними організаціями України, що 
опікуються проблематикою відносин 
України з НАТО і питаннями 
євроатлантичної безпеки.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, Служба безпеки 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів

Забезпечити реалізацію положень, 
передбачених Концепцією вдосконалення 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 
2017 – 2020 роки, затвердженою Указом 
Президента України від 21 лютого  
2017 року № 43.

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів
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Сприяти у взаємодії з Представництвом 
НАТО в Україні висвітленню у засобах 
масової інформації заходів щодо 
співробітництва України з НАТО. 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство інформаційної 
політики України, Міністерство 
закордонних справ України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Забезпечити трансляцію на центральних 
телевізійних каналах відеосюжетів і 
телепрограм Центральної телерадіостудії 
Міністерства оборони України та 
телерадіокомпанії  "Бриз" Міністерства 
оборони України щодо висвітлення 
актуальних питань особливого 
партнерства України з НАТО.

Міністерство оборони України, 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України

Регулярно розміщувати на офіційних веб-
порталах та у відомчих друкованих 
виданнях інформацію з актуальних 
питань співробітництва з НАТО.

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Сприяти організації прес-турів 
представників засобів масової інформації 
під час проведення в Україні 
багатонаціональних військових навчань 
за участю підрозділів збройних сил 
держав – членів НАТО.

Міністерство оборони України

Провести у взаємодії з Представництвом 
НАТО в Україні та контактним 
посольством НАТО в Україні – 
Посольством Литовської Республіки в 
Україні у Національному університеті 
оборони України імені Івана 
Черняховського за участю Оборонного 
коледжу НАТО (м.Рим, Італійська 
Республіка) та Школи НАТО 
(м.Обераммергау, Федеративна 
Республіка Німеччина) Міжнародний 
тиждень НАТО в Україні.

Міністерство оборони України
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Забезпечити проведення у вищих 
військових навчальних закладах днів 
НАТО в Україні. 

Міністерство оборони України

Продовжити практику проведення на базі 
Національної академії Служби 
безпеки України навчальних програм у 
сфері стратегічних комунікацій із 
залученням до них іноземних експертів.

Служба безпеки України

Ужити у взаємодії з Представництвом 
НАТО в Україні і контактним 
посольством НАТО в                             
Україні – Посольством Литовської 
Республіки в Україні заходів щодо 
видання та розповсюдження 
інформаційно-аналітичної, наукової та 
навчальної літератури, сприяти 
створенню і розміщенню на українських 
теле- і радіоканалах передач та сюжетів з 
актуальних питань співробітництва 
України з НАТО.

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство інформаційної 
політики України, Міністерство 
закордонних справ України, 
Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство оборони 
України, Національний інститут 
стратегічних досліджень

Проведення всеукраїнських заходів, 
спрямованих на підвищення 
престижності проходження військової 
служби за контрактом у Збройних Силах 
України. 

Міністерство молоді та спорту 
України

1.4. Наука

Здійснити із залученням українських 
вчених, науково-дослідних установ, 
закладів та організацій медичної сфери 
обмін досвідом з державами – членами 
НАТО.

Міністерство охорони здоров'я 
України, Міністерство освіти і 
науки України, Міністерство 
соціальної політики України за 
участю Національної академії наук 
України

Продовжити роботу над проектом з 
розвитку мінімальних спроможностей 
України у галузі телемедицини в рамках 
Програми НАТО "Наука заради миру та 
безпеки".

Міністерство охорони здоров'я 
України, Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 
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Забезпечити сприяння реалізації проектів, 
які виконуються науково-дослідними 
установами та вищими навчальними 
закладами України за Програмою НАТО 
"Наука заради миру та безпеки".

Міністерство освіти і науки 
України,  Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України за участю Національної 
академії наук України 

Надати сприяння започаткуванню нових 
проектів між Україною та НАТО в рамках 
Програми НАТО "Наука заради миру та 
безпеки".

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України за участю Національної 
академії наук України

Продовжити реалізацію проектів у 
рамках Програми "Наука заради миру та 
безпеки" з Україною, зокрема тих, що 
містяться у  Комплексному пакеті 
допомоги НАТО для України: розробка 
3D-міношукача, підтримка гуманітарного 
розмінування в Україні, а також розробка 
багатонаціональної системи 
телемедицини.

Міністерство охорони здоров'я 
України, Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Продовжити взаємодію з 
Представництвом НАТО в Україні з 
метою інформування громадськості про 
співробітництво України з НАТО з питань 
науки та довкілля.

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України за 
участю Національної академії наук 
України

Залучити фахівців НАТО та держав – 
членів НАТО до підготовки українських 
парамедиків.

Міністерство охорони здоров'я 
України, Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Національна поліція України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України 
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Забезпечити участь української сторони у 
міжнародних науково-практичних заходах 
(конференціях, семінарах, робочих 
зустрічах, виставках тощо) у рамках 
програми НАТО "Наука заради миру та 
безпеки".

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів, Національний 
інститут стратегічних досліджень 
за участю Національної академії 
наук України

Провести у м.Києві у травні 2017 року 
засідання Спільної робочої групи Україна – 
НАТО зі співробітництва з питань науки 
та довкілля.

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України 

1.4.1. Забезпечення екологічної безпеки

Забезпечити участь України у 
міжнародному обміні даними щодо 
радіаційного стану навколишнього 
природного середовища через 
Європейську он-лайн платформу обміну 
радіологічними даними (EURDEP), що 
адмініструється Генеральним 
директоратом з питань енергетики 
Європейського Союзу.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Провести моніторинг стану 
навколишнього природного середовища 
прилеглих територій зони проведення 
антитерористичної операції.

Міністерство екології та 
природних ресурсів України 

Продовжити роботу з розвитку сучасної 
системи прогнозування, спостереження, 
оповіщення та ліквідації наслідків 
шкідливої дії вод та створення 
інформаційно-вимірювальної системи 
контролю, формування та прогнозу 
повеней і паводків на річках.

Державне агентство водних 
ресурсів України, Державна 
служба України з надзвичайних 
ситуацій, Міністерство екології та 
природних ресурсів України 

1.4.1.1. Мінімізація наслідків діяльності складових сектору безпеки                                    
і оборони України
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Продовжити виконання робіт із 
виявлення, знешкодження та знищення 
виявлених вибухонебезпечних предметів, 
що залишилися внаслідок бойових дій у 
районі проведення антитерористичної 
операції на території Донецької та 
Луганської областей. 

Міністерство оборони України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Продовжити практичну реалізацію 
проекту "Проведення 
природовідновлювальних робіт з 
локалізації та ліквідації нафтохімічного 
забруднення на території резервуарного 
парку військової частини А2788, м.Київ".

Міністерство оборони України 

Продовжити реалізацію проектів із 
питань екологічної безпеки за 
консультативно-дорадчої допомоги 
держав – учасниць Скандинавсько-
Балтійської програми допомоги. 

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь фахівців з питань 
екологічної безпеки Збройних Сил 
України у навчальному курсі, що 
проводиться Центром бойової підготовки 
Міністерства охорони краю Литовської 
Республіки імені генерала Адольфаса 
Раманаускаса.

Міністерство оборони України 
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Продовжити роботу з реалізації проекту 
Трастового фонду Комісії Україна – 
НАТО щодо перезахоронення 
радіоактивних відходів, що утворилися 
внаслідок виконання військових програм 
колишнього СРСР, та реабілітації 
території сховищ радіоактивних відходів, 
який було започатковано на виконання 
Імплементаційної угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Організацією НАТО 
з підтримки (ОНП) про перезахоронення 
радіоактивних відходів, що утворилися 
внаслідок виконання військових програм 
колишнього СРСР в Україні, ратифікованої 
Законом України від 17 червня 2015 року 
№526-VIII, та за результатами державної 
експертизи ядерної та радіаційної безпеки 
зазначеного проекту.

Державне агентство України з 
управління зоною відчуження, 
Міністерство оборони України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 
Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Забезпечити утилізацію звичайних 
боєприпасів і протипіхотних мін типу 
ПФМ-1 відповідно до уточнених 
переліків та фінансових внесків держав – 
членів та держав – партнерів НАТО.

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Державне космічне 
агентство України за участю 
Державного концерну 
"Укроборонпром"

Розділ ІI. ОБОРОННІ/ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ

2.1. Реформування сектору безпеки і оборони

Проводити систематичний моніторинг та 
оцінку виконання Державних програм 
(планів) розвитку сил оборони. 

Міністерство оборони України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Служба безпеки України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 

Створити систему аналізу розвитку сил 
оборони та її складових з метою 
узгодження завдань розвитку з 
можливостями ресурсного забезпечення.

Міністерство оборони України, 
Служба безпеки України, інші 
центральні органи виконавчої влади 
за участю інших державних органів 
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Підготувати пропозиції щодо актуалізації 
завдань, передбачених у Матриці 
досягнення стратегічних цілей і виконання 
основних завдань оборонної реформи 
(додаток 1 до Стратегічного оборонного 
бюлетеня, схваленого Указом Президента 
України від 6 червня 2016 року № 240). 

Міністерство оборони України, 
Служба безпеки України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 

Продовжити залучення консультативно-
дорадчої допомоги НАТО для 
імплементації концептуальних 
документів у галузі реформування 
Збройних Сил України, інших складових 
сектору безпеки і оборони.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів  

Здійснити за підтримки НАТО 
нарощування можливостей мережі 
ситуаційних центрів міністерств, інших 
органів сектору безпеки і оборони 
України, а також Головного ситуаційного 
центру для ефективного реагування на 
кризові ситуації щодо загроз 
національній безпеці.

Міністерство оборони України, 
Служба зовнішньої розвідки 
України, Служба безпеки України, 
Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Національний 
інститут стратегічних досліджень, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 

Провести комплекс заходів з 
удосконалення облаштування українсько-
російського державного кордону, 
посилення захисних спроможностей 
підрозділів Державної прикордонної 
служби України. 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України

Розгорнути за підтримки НАТО ситуаційні 
центри у Головних управліннях 
Національної поліції України в Автономній 
Республіці Крим та м.Севастополі (з 
тимчасовим розташуванням у м.Одесі), 
областях, м.Києві.

Національна поліція України 
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Забезпечити організацію діяльності 
Платформи з вивчення досвіду протидії 
гібридній війні в Україні в рамках 
Спільної робочої групи Україна – НАТО з 
питань воєнної реформи.

Національний інститут 
стратегічних досліджень, Апарат 
Ради національної безпеки і 
оборони України, Міністерство 
оборони України, Служба безпеки 
України, Міністерство закордонних 
справ України, Міністерство з 
питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України

Забезпечити проведення засідань 
Багатонаціонального об'єднаного 
координаційного комітету з питань 
військового співробітництва та 
оборонного реформування.

Міністерство оборони України 

Проводити на постійній основі зустрічі 
керівництва Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних 
Сил України з іноземними радниками 
держав – членів НАТО, 
прикомандированими до Офісу зв'язку 
НАТО в Україні.

Міністерство оборони України 

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО з питань воєнної 
реформи високого рівня. 

Апарат ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство закордонних 
справ України, Державний концерн 
"Укроборонпром", Національний 
інститут стратегічний досліджень

2.1.1. Реформування Збройних Сил України

Провести консультації з НАТО з питань 
виконання планів оборонної реформи в 
рамках Комісії Україна – НАТО на рівні 
міністрів оборони, Спільної робочої 
групи Україна – НАТО з питань воєнної 
реформи високого рівня та під час 
відповідних засідань Військового 
комітету Україна – НАТО.

Міністерство оборони України 
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Забезпечити виконання Робочого плану 
Військового комітету Україна – НАТО на 
2016 – 2017 роки, а також здійснення 
заходів, передбачених його 
Імплементаційною програмою.

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром" 

Завершити створення системи управління 
та переведення на нові організаційно-
штатні структури Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України з 
урахуванням критеріїв, прийнятих у 
НАТО. 

Міністерство оборони України 

Забезпечити фахову та мовну підготовку 
військовослужбовців Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України з 
використанням можливостей програм та 
механізмів НАТО, двостороннього 
співробітництва з державами – членами 
Альянсу.

Міністерство оборони України 

Забезпечити набуття Об'єднаним 
оперативним штабом Збройних Сил 
України необхідних спроможностей з 
метою виконання функцій оперативного 
управління.

Міністерство оборони України 

Реформувати Військову службу 
правопорядку у Збройних Силах України 
у Військову поліцію.

Міністерство оборони України 

Забезпечити здійснення заходів Плану 
допомоги Україні у створенні 
національної системи протимінної 
діяльності та протидії саморобним 
вибуховим пристроям.

Міністерство оборони України, 
Національна поліція України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій,  Служба 
безпеки України

Провести консультації з Об'єднаним 
центром аналізу та набутого досвіду 
(JALLC), експертами НАТО та Центром 
Сухопутних військ Сполучених Штатів 
Америки з вивчення та впровадження 
досвіду (CALL) щодо створення подібного 
центру в Збройних Силах України. 

Міністерство оборони України 
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Провести консультації з НАТО та 
окремими державами – членами НАТО 
щодо обміну досвідом з протидії 
сучасним засобам технічних розвідок, 
радіоелектронної боротьби та зразкам 
високоточної зброї Російської Федерації. 

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Національна гвардія України, 
Служба безпеки України, Служба 
зовнішньої розвідки України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України

Забезпечити проведення консультацій з 
експертами НАТО, візитів тренувальних 
груп НАТО з метою здійснення заходів у 
рамках цільового проекту з відновлення 
спроможностей Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

2.1.1.1. Удосконалення системи військового управління та зв'язку

Продовжити розгортання систем захисту 
інформації та кіберзахисту 
автоматизованих (інформаційних) систем 
Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

Продовжити переоснащення польової 
компоненти системи зв'язку на цифрові 
засоби.

Міністерство оборони України 

Розпочати створення системи 
оперативного (бойового) управління, 
зв'язку, розвідки та спостереження на 
основі стандартів, доктрин і рекомендацій 
НАТО.

Міністерство оборони України 

Забезпечити реалізацію проектів 
практичного співробітництва в рамках 
Трастового фонду НАТО з удосконалення 
системи командування, управління, 
зв'язку та обміну інформацією з 
урахуванням результатів дослідження 
системи зв'язку та автоматизації 
управління військами Збройних Сил 
України, а також першочергових потреб 
Збройних Сил України та інших 
складових сектору безпеки і оборони.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів
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Продовжувати співробітництво з 
відповідними органами НАТО з питань 
розвитку системи управління, зв'язку та 
інформаційних технологій.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь представників 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України у семінарах і 
конференціях з питань розвитку систем 
управління, зв’язку та кіберзахисту.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь представників 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України у міжнародних 
військових навчаннях, що мають на меті 
вдосконалення сумісності національних 
систем зв'язку з системою зв'язку НАТО.

Міністерство оборони України 

2.1.1.2. Удосконалення систем матеріально-технічного та медичного 
забезпечення Збройних Сил України

Удосконалити систему логістичного 
забезпечення ведення бойових дій.

Міністерство оборони України

Залучити цивільні структури до 
забезпечення матеріально-технічними 
засобами військ (сил) у мирний час та 
особливий період для підтримання 
спроможностей військових частин.

Міністерство оборони України 

Здійснити перегляд та оптимізацію 
показників військових, оперативних, 
стратегічних запасів озброєння та 
військової техніки, військово-технічного 
майна і матеріально-технічних засобів та 
забезпечити їх відновлення (освіження).

Міністерство оборони України 

Здійснити реформування системи 
стандартизації відповідно до Дорожньої 
карти заходів з реформування системи 
стандартизації у сфері оборони на 2015 – 
2018 роки.

Міністерство оборони України 
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Встановити за підтримки Трастового 
фонду НАТО з реформування систем 
логістики та стандартизації Збройних Сил 
України взаємосумісну з НАТО 
автоматизовану інформаційну систему 
кодифікації предметів постачання у 
Збройних Силах України.

Міністерство оборони України 

Здійснити перехід України на другий 
рівень участі у системі кодифікації 
НАТО.

Міністерство оборони України

Забезпечити впровадження відповідних 
стандартів НАТО у сфері логістики.

Міністерство оборони України

Забезпечити співпрацю Збройних Сил 
України з Багатонаціональним 
координаційним центром з питань 
логістики (MLCC) та Міжвидовою 
групою з питань логістичного 
забезпечення (JLSG). 

Міністерство оборони України 

Забезпечити підготовку підрозділу 
логістичної підтримки Збройних Сил 
України з метою участі у Міжвидовій 
групі з питань логістичного забезпечення 
(JLSG).

Міністерство оборони України 

Продовжити започаткування за підтримки 
Трастового фонду НАТО з реформування 
систем логістики та стандартизації 
Збройних Сил України пілотних проектів  
щодо: 
впровадження автоматизованих систем 
управління обліком і рухом військового 
майна на основі стандартів НАТО; 
створення інформаційної системи 
управління стандартизацією у сфері 
оборони.

Міністерство оборони України 

Завершити процедури приєднання до 
Несистемних брокерських послуг та 
Партнерства з підтримки спільного 
управління предметами постачання 
Агенції НАТО з підтримки та постачання 
(NSPA).

Міністерство оборони України
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Продовжити створення системи 
публічних закупівель Міністерства 
оборони України відповідно до принципів 
і підходів, що застосовуються 
європейськими державами та              
державами – членами НАТО.

Міністерство оборони України 

Реформувати Військово-медичний 
департамент Міністерства оборони 
України та Центральне військово-
медичне управління Збройних Сил 
України у єдиний орган управління 
медичним забезпеченням на 
стратегічному рівні.

Міністерство оборони України 

Розробити базу клінічних алгоритмів та 
протоколів для найактуальніших напрямів 
медичної діяльності з урахуванням 
диференціації відповідальності медичних 
керівників різних рівнів.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Розробити доктрину з медичного 
забезпечення сил оборони у відповідності 
із Єдиною військово-медичною 
доктриною НАТО.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Створити систему екстреної медичної 
допомоги у Збройних Силах України.

Міністерство оборони України

Створити систему реабілітації особового 
складу Збройних Сил України як 
складову інтегрованої системи медичного 
забезпечення. 

Міністерство оборони України

Забезпечити функціонування Центру 
медичної реабілітації та санаторного 
лікування "Приморський" (м.Приморськ, 
Запорізька область).

Міністерство оборони України 
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Продовжити оснащення необхідним 
обладнанням реабілітаційних відділень 
Військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону (м.Львів), 
Центрального військового клінічного 
санаторію "Хмільник", Військово-
медичного клінічного центру професійної 
патології особового складу Збройних Сил 
України (м.Ірпінь) з урахуванням потреб 
у протезуванні поранених 
військовослужбовців, зокрема в рамках 
реалізації медичних проектів НАТО в 
Україні.

Міністерство оборони України 

Продовжити забезпечення медичних 
підрозділів та військово-медичних 
закладів засобами розшуку поранених, 
транспортними засобами медичної 
евакуації, у тому числі броньованими.

Міністерство оборони України 

Продовжити оснащення військово-
медичних клінічних центрів і  військових 
госпіталів сучасною медичною технікою 
та апаратурою, необхідною у лікувально-
діагностичному процесі.

Міністерство оборони України 

Забезпечити війська (сили) сучасним 
комплектно-табельним оснащенням 
(медикаментами, інструментами та 
медичним обладнанням) для надання 
медичної допомоги і лікування.

Міністерство оборони України 

Забезпечити оснащення медичним 
майном навчально-польової бази для 
підготовки медичного персоналу 
Збройних Сил України при Українській 
військово-медичній академії (м.Київ).

Міністерство оборони України 

Удосконалити систему підготовки та 
перепідготовки медичних кадрів для сил 
оборони.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів
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Забезпечити участь представників Тилу 
та Озброєння Збройних Сил України в 
засіданнях Комітету НАТО з питань 
логістики (LC), Виконавчої групи 
Комітету НАТО з питань логістики 
(LCEG), Робочої групи з питань 
транспорту та перевезень (M&TG), 
Комітету НАТО з питань паливно-
мастильних матеріалів (PC), Постійної 
групи експертів з логістики держав – 
партнерів та держав – членів НАТО 
(SGPLE), Комітету НАТО з питань 
стандартизації (NCS), Робочої групи з 
управління процесами стандартизації 
(SMWG).

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь у рамках 
Індивідуальної програми партнерства 
Україна – НАТО: 
представників Тилу та Озброєння 
Збройних Сил України у міжнародних 
навчальних курсах з питань логістики і 
стандартизації та стажуванні у 
відповідних підрозділах збройних сил 
провідних держав світу; 
представників медичної служби Збройних 
Сил України у міжнародних навчальних 
курсах з медичного забезпечення та 
стажуванні в закладах охорони здоров'я 
оборонних органів провідних держав світу.

Міністерство оборони України

Забезпечити участь представників 
медичної служби Збройних Сил України у 
засіданнях Комітету керівників військово-
медичних служб держав-членів НАТО 
(COMEDS), у тому числі у засіданнях 
робочих груп НАТО з питань медичного 
забезпечення.

Міністерство оборони України 

2.1.1.3. Підтримання у боєздатному стані, модернізація і оновлення                  
озброєння та військової техніки

Активізувати співпрацю України з 
державами – членами НАТО у рамках 
роботи двосторонніх комісій з питань 
військово-технічного співробітництва.

Міністерство оборони України 
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Забезпечити участь представників 
України у засіданні Конференції 
національних директорів з озброєння 
(CNAD).

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь експертів України у 
діяльності робочих груп Конференції 
національних директорів з озброєння 
(CNAD), що становлять інтерес.

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"

Забезпечити участь представників 
України у заходах в рамках проектів 
Концепції НАТО "Розумна оборона", 
Партнерських груп Агенції НАТО з 
підтримки та постачання (NSPA), інших 
багатонаціональних проектів / ініціатив, 
до яких приєдналася або має намір 
приєднатися Україна.

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром" 

Забезпечити участь представників 
українських підприємств у роботі 
Промислово-дорадчої групи НАТО 
(NIAG).

Державний концерн 
"Укроборонпром"

Забезпечити участь представників 
українських підприємств у 
Промисловому форумі НАТО (NIF-2017).

Державний концерн 
"Укроборонпром"

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО з оборонно-
технічного співробітництва.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, 
Мінекономрозвитку України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"

Забезпечити у взаємодії з НАТО 
імплементацію положень Дорожньої 
карти з оборонно-технічного 
співробітництва Україна – НАТО у 
контексті завдань коротко-, середньо- та 
довгострокового планування. 

Міністерство оборони України, 
Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, інші центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів та 
Державного концерну 
"Укроборонпром"

Забезпечити здійснення заходів за 
Дорожньою картою Україна – НАТО з 
оборонно-технічного співробітництва.

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"
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Забезпечити підготовку представників 
Збройних Сил України на курсах з питань 
стандартизації та кодифікації за 
підтримки НАТО та держав – членів 
Альянсу.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь представників 
України у заходах Організації НАТО з 
питань науки та технологій (STO), Офісу 
стандартизації НАТО (NSO). 

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"

2.1.1.4. Підвищення ефективності системи кадрового менеджменту

Створити систему підготовки і 
підвищення кваліфікації фахівців 
кадрових органів Збройних Сил України, 
залучити до їх підготовки іноземних 
радників та експертів НАТО.

Міністерство оборони України

Забезпечити виконання заходів Плану 
реалізації Концепції створення та 
розвитку професійного сержантського і 
старшинського складу Збройних Сил 
України на 2017 рік.

Міністерство оборони України 

Переглянути повноваження командирів 
(начальників) та посадових осіб кадрових 
органів під час підготовки та прийняття 
кадрових рішень у мирний час та в 
умовах особливого періоду.

Міністерство оборони України 

Забезпечити проведення перевірок 
посадових осіб – військовослужбовців, 
державних службовців та працівників 
Збройних Сил України відповідно до 
Закону України "Про очищення влади" та 
затвердженого Міністром оборони 
України графіка.

Міністерство оборони України 
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Зменшити в органах військового 
управління стратегічного та оперативного 
рівнів, у вищих військових навчальних 
закладах, науково-дослідних установах та 
військових частинах частки посад зі 
штатно-посадовою категорією 
"полковник" за рахунок зростання частки 
посад зі штатно-посадовою категорією 
"майор", "підполковник" та цивільних 
посад. 

Міністерство оборони України 

Сформувати дієвий резерв кандидатів для 
просування по службі за рейтинговим 
принципом.

Міністерство оборони України 

2.1.1.5. Удосконалення системи військової освіти  
та підготовки професійних кадрів

Забезпечити подальше отримання 
допомоги від НАТО щодо підготовки 
навчальних програм та підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького 
складу військових навчальних закладів 
Збройних Сил України у процесі реалізації 
четвертого етапу (2016 – 2017 роки) 
Дорожньої карти Програми НАТО 
"Удосконалення військової 
освіти" (DЕЕP).

Міністерство оборони України 

Продовжити практику підготовки 
офіцерських кадрів тактичного, 
оперативно-тактичного, оперативно-
стратегічного рівнів у військових 
навчальних закладах іноземних держав.

Міністерство оборони України 

Продовжити удосконалення системи 
багаторівневої підготовки осіб рядового, 
сержантського і старшинського складу, 
які проходять військову службу за 
контрактом, та офіцерського складу 
Збройних Сил України, спрямувавши її на 
оволодіння практичними навичками 
управління підрозділами, зокрема 
багатонаціональними.

Міністерство оборони України 

1 2



S42

Продовжити оптимізацію організаційно-
штатних структур вищих військових 
навчальних закладів (науково-навчальних 
центрів), військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів та 
навчальних центрів, курсів підготовки 
(перепідготовки) військових фахівців, 
зокрема Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського, Військової академії  
(м.Одеса), Житомирського військового 
інституту імені С.П.Корольова.

Міністерство оборони України

Вдосконалити  порядок організації та 
проведення військової підготовки 
громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу за військово-
обліковими спеціальностями за рахунок 
коштів Державного бюджету України, що 
визначають боєздатність підрозділів та 
військових частин Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

Забезпечити реалізацію Концепції 
дистанційного навчання у Збройних 
Силах України у частині створення 
організаційно-штатних структур та 
розроблення завдань для Наукового 
центру дистанційного навчання 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського та 
підрозділів дистанційного навчання на 
базі вищих військових навчальних 
закладів (військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів).

Міністерство оборони України 

Забезпечити підготовку особового складу 
Збройних Сил України на курсах 
Навчально-наукового центру міжнародної 
миротворчої діяльності та Центру 
імітаційного моделювання Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського відповідно до принципів, 
процедур і стандартів НАТО.

Міністерство оборони України 
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Забезпечити належне функціонування 
курсів підвищення кваліфікації, зокрема 
Вищих академічних курсів на базі 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського, для 
осіб офіцерського складу Збройних Сил 
України та державних службовців 
Міністерства оборони України перед 
призначенням на посаду.

Міністерство оборони України 

Забезпечити реалізацію Концепції мовної 
підготовки особового складу Збройних 
Сил України у частині удосконалення 
системи управління мовною підготовкою 
та підвищення ефективності її 
програмного забезпечення на базі 
модернізованих мовних лабораторій.

Міністерство оборони України

Продовжити здійснення заходів з 
удосконалення системи мовного 
тестування особового складу шляхом 
упровадження процедур мовної 
сертифікації та відповідних стандартів 
НАТО.

Міністерство оборони України 

Активізувати співпрацю з Бюро з питань 
міжнародної мовної координації         
(BILC) – дорадчого органу НАТО з 
питань мовної підготовки та тестування, 
для вдосконалення системи мовної 
підготовки особового складу.

Міністерство оборони України 

Продовжити практику підготовки 
військових фахівців із числа осіб 
рядового, сержантського і старшинського 
складу у навчальних закладах (навчально-
тренувальних центрах) збройних сил 
держав – членів НАТО.

Міністерство оборони України 

Забезпечити надання допомоги з боку 
держав – членів НАТО з метою 
удосконалення навчально-виховного 
процесу підготовки офіцерського складу 
та досягнення у подальшому сумісності 
частин (підрозділів) під час спільних дій.

Міністерство оборони України 
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Продовжити підготовку військових 
фахівців тактичного рівня для Військово-
Морських Сил Збройних Сил України у 
військово-морських навчальних закладах 
держав – членів НАТО.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь фахівців Збройних 
Сил України у наукових та науково-
практичних заходах (конференціях, 
семінарах, тренінгах, стажуваннях) під 
егідою НАТО, спрямованих на 
забезпечення розвитку і удосконалення 
системи військової освіти та підготовки 
професійних кадрів.

Міністерство оборони України 

2.1.1.6. Удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх 
взаємосумісності

Забезпечити проведення оцінок НАТО 
визначених сил і засобів Збройних Сил 
України в рамках Програми перевірки та 
зворотного зв'язку (ОСС) Концепції 
оперативних можливостей НАТО (КОМ/
ОСС).

Міністерство оборони України 

Підготувати фахівців з оцінювання рівня 
підготовки та відповідності стандартам і 
критеріям НАТО військових підрозділів 
Високомобільних десантних військ 
Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

Забезпечити сертифікацію національного 
підрозділу, визначеного до складу 
спільної литовсько-польсько-української 
військової бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Міністерство оборони України 

Забезпечити обмін даними про повітряну 
обстановку у визначених операційних 
районах у рамках Програми обміну 
даними про повітряну обстановку.

Міністерство оборони України 

Забезпечити набуття спроможностей 
фахівцями Повітряних Сил Збройних Сил 
України для здійснення інформаційної 
взаємодії та обміну даними про повітряну 
обстановку з метою реалізації наступного 
етапу впровадження Регіональної 
програми НАТО з безпеки повітряного 
простору.

Міністерство оборони України 

1 2



S45

Налагодити співробітництво та 
забезпечити участь представників 
України у засіданнях робочих груп 
імітаційного моделювання НАТО з 
питань науки та технологій (NMSG STO) 
та групи підготовки НАТО (NATO 
Training Group). 

Міністерство оборони України 

Налагодити співробітництво та 
забезпечити участь представників 
України у засіданнях робочих груп 
імітаційного моделювання НАТО з 
питань науки та технологій (NMSG STO) 
і групи підготовки Сухопутних військ за 
допомогою засобів імітаційного 
моделювання бойових дій (NTG ASG 
TSWG).

Міністерство оборони України 

Продовжити нарощування 
спроможностей існуючих та створення 
нових мобільних підрозділів імітаційного 
моделювання бойових дій з метою 
використання засобів імітаційного 
моделювання під час підготовки штабів 
батальйонного та бригадного рівнів 
відповідно до стандартів НАТО.

Міністерство оборони України 

Продовжити роботу міжнародних курсів 
підготовки спеціалістів із протидії 
саморобним вибуховим пристроям на базі 
143 центру розмінування (м.Кам'янець-
Подільський). 

Міністерство оборони України, 
Державна спеціальна служба 
транспорту 

Створити у Генеральному штабі 
Збройних Сил України та командуваннях 
видів (родів) Збройних Сил України 
структурні підрозділи з питань 
оцінювання (сертифікації) оперативних 
можливостей військових частин 
(підрозділів).

Міністерство оборони України 

Створити підрозділ Процесу планування 
та оцінки сил у складі Командування 
Високомобільних десантних військ 
Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 
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Удосконалити навчально-матеріальну 
базу та інфраструктуру полігонів і 
навчально-тренувальних центрів 
Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

Розробити та підготувати до видання 
топографічні карти у масштабі 1:25000 
відповідно до стандартів НАТО для трьох 
військових полігонів Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь визначених сил і 
засобів Збройних Сил України у 
військових навчаннях НАТО та держав – 
членів НАТО, відкритих для держав – 
партнерів.

Міністерство оборони України 

Забезпечити виконання Цілей 
партнерства для Збройних Сил України у 
рамках участі України у Процесі 
планування та оцінки сил (ППОС/РАRР).

Міністерство оборони України 

Провести консультації з НАТО щодо 
реалізації завдань участі України в 
Процесі планування та оцінки сил 
(ППОС/PARP) у 2017 році.

Міністерство оборони України 

2.1.1.7. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців                                        
та членів їх сімей

Забезпечити практичну реалізацію 
проекту Трастового фонду Україна – 
НАТО зі зміни військової кар'єри на 
професійну цивільну.

Міністерство оборони України, 
Міністерство соціальної політики 
України, Державна служба України 
у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції 

Забезпечити соціальні гарантії для 
військовослужбовців, насамперед 
учасників антитерористичної операції та 
сімей загиблих військовослужбовців.

Міністерство оборони України, 
Міністерство соціальної політики 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів

Вивчити та вжити заходів для 
запровадження в Україні досвіду держав – 
членів НАТО щодо професійної адаптації 
військовослужбовців, зокрема в рамках 
реалізації Трастового фонду НАТО зі зміни 
військової кар’єри на професійну цивільну.

Міністерство оборони України, 
Міністерство соціальної політики 
України 
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Забезпечити соціальну і професійну 
адаптацію учасників бойових дій, 
військовослужбовців та осіб, звільнених з 
військової служби, за рахунок коштів 
Державного бюджету України та із 
залученням міжнародної допомоги.

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України, Державна служба України 
у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції

Провести робочі зустрічі, консультації та 
обмін досвідом між експертами НАТО та 
представниками відповідних державних 
органів України з питань соціального 
захисту військовослужбовців та членів їх 
сімей, соціальної і професійної адаптації 
військовослужбовців до умов цивільного 
життя.

Міністерство оборони України, 
Міністерство соціальної політики 
України, Державна служба України 
у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції 

Забезпечити психологічну реабілітацію 
учасників антитерористичної операції в 
Донецькій та Луганській областях, членів 
їх сімей за рахунок коштів Державного 
бюджету України і відповідних 
міжнародних програм.

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України, Служба безпеки України, 
Державна служба України у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції

Забезпечити практичну реалізацію 
проекту Трастового фонду НАТО з 
фізичної реабілітації (протезування) 
військовослужбовців.

Міністерство соціальної політики 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів

Забезпечити фізичну реабілітацію 
(протезування) військовослужбовців, 
поранених під час проведення 
антитерористичної операції в Донецькій 
та Луганській областях, за рахунок коштів 
Державного бюджету України та 
відповідних міжнародних програм.

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України, Служба безпеки України, 
Міністерство охорони здоров'я 
України, Державна служба України 
у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції

Вивчити та вжити заходів для 
запровадження в Україні досвіду держав 
– членів НАТО щодо професійної 
підготовки фахівців з протезування та 
фізичної реабілітації відповідно до 
європейських стандартів.

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство охорони 
здоров’я України 

Опрацювати з НАТО можливість 
отримання допомоги у забезпеченні 
закладів охорони здоров'я необхідним 
медичним обладнанням.

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство охорони 
здоров'я України, Міністерство 
внутрішніх справ України 
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Забезпечити висвітлення інформації про 
реалізацію проектів з адаптації 
військовослужбовців у засобах масової 
інформації.

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Державна служба України у 
справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції 

2.1.2. Реформування Міністерства внутрішніх справ України

Забезпечити участь у заходах із 
удосконалення системи підготовки та 
перепідготовки працівників медичної 
служби Міністерства внутрішніх справ 
України.

Міністерство внутрішніх справ 
України  

Продовжити вивчення досвіду                 
держав – членів НАТО щодо 
забезпечення судово-експертної 
діяльності та проведення судово-
експертних досліджень.

Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство охорони 
здоров'я України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
юстиції України, Служба безпеки 
України

Організувати у взаємодії з НАТО 
навчання, стажування працівників 
суб'єктів судово-експертної діяльності з 
метою підвищення рівня їх професійної 
підготовки з урахуванням досвіду та 
можливостей судово-експертних установ 
держав – членів НАТО.

Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство охорони 
здоров'я України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
юстиції України, Служба безпеки 
України

Покращити у взаємодії з НАТО технічне 
оснащення підрозділів Експертної 
служби Міністерства внутрішніх справ 
України для проведення судово-
експертних досліджень відповідно до 
міжнародних стандартів.

Міністерство внутрішніх справ 
України 

Забезпечити участь працівників органів 
внутрішніх справ у курсах з вивчення та 
удосконалення володіння англійською 
мовою, в заходах програм та трастових 
фондів НАТО для України.

Міністерство внутрішніх справ 
України, Національна поліція 
України, Національна гвардія 
України, Державна міграційна 
служба України, Державна 
прикордонна служба України
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Забезпечити участь представників 
Міністерства внутрішніх справ України в 
міжнародних навчальних семінарах, 
конференціях, тренінгах, що 
організовуються НАТО та іншими 
міжнародними організаціями для 
вивчення досвіду щодо впровадження 
реформ.

Міністерство внутрішніх справ 
України  

Забезпечити участь представників 
медичної служби Міністерства 
внутрішніх справ України у навчальних 
заходах з питань надання медичної, 
зокрема медико-психологічної, та 
реабілітаційної допомоги поліцейським 
та військовослужбовцям, які беруть 
участь в антитерористичній операції.

Міністерство внутрішніх справ 
України  

2.1.3. Розвиток Національної гвардії України

Забезпечити розвиток інфраструктури 
медично-реабілітаційних центрів 
Національної гвардії України.

Головне управління Національної 
гвардії України

Провести із залученням консультативно-
дорадчої допомоги держав – членів 
НАТО оцінку вже напрацьованих 
проектів реформування Національної 
гвардії України та удосконалення 
діяльності структурних підрозділів 
Головного управління Національної 
гвардії України, зокрема в рамках 
реалізації трастових фондів НАТО.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Провести реорганізацію існуючої системи 
логістики Національної гвардії України з 
урахуванням досвіду споріднених органів 
держав – членів НАТО.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Вжити заходів для укомплектування, 
оснащення та підготовки окремої гірсько-
патрульної роти Національної гвардії 
України до виконання завдань з охорони 
громадського порядку в гірській 
місцевості з урахуванням досвіду та 
кращих практик споріднених органів 
держав – членів НАТО та ЄС. 

Головне управління Національної 
гвардії України 
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Продовжити висвітлення на офіційному 
веб-сайті інформації про співробітництво 
з НАТО та реформування Національної 
гвардії України відповідно до стандартів 
Альянсу.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити виконання визначених Цілей 
партнерства в рамках Процесу 
планування та оцінки сил, визначених для 
Національної гвардії України.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь представників 
Національної гвардії України на семінарах 
та конференціях з питань обміну досвідом 
та підвищення кваліфікації у сфері 
фізичного захисту ядерних об’єктів.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь представників 
Національної гвардії України в роботі 
Об’єднаного координаційного комітету з 
питань військового співробітництва та 
оборонного реформування.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь у міжнародних 
багатонаціональних військових навчаннях 
з метою обміну досвідом, підвищення 
кваліфікації та рівня взаємосумісності 
між підрозділами Збройних Сил України 
та держав – членів і держав – партнерів 
НАТО.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь у заходах у рамках 
співробітництва зі спорідненими 
органами держав – членів, держав –
партнерів НАТО та ЄС та інших держав з 
метою підвищення їх кваліфікації.

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь військовослужбовців 
Національної гвардії України в заходах 
програм та трастових фондів НАТО для 
України.

Головне управління Національної 
гвардії України 

2.1.4. Розвиток Національної поліції України
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Забезпечити фахову підготовку 
поліцейських з використанням 
можливостей програм та механізмів 
НАТО, двостороннього співробітництва з 
державами – членами НАТО. 

Національна поліція України 

Продовжити модернізацію матеріально-
технічної бази Національної поліції 
України.

Національна поліція України 

Активізувати співробітництво зі 
спорідненими органами НАТО з питань 
розвитку системи управління, зв’язку та 
інформаційних технологій.

Національна поліція України 

Забезпечити інформування громадськості 
про заходи та результати протидії 
корупції в органах та підрозділах 
Національної поліції України шляхом 
оприлюднення відповідної інформації на 
телебаченні, у пресі й електронних 
засобах масової інформації.

Національна поліція України 

2.1.5. Розвиток Державної прикордонної служби України

Продовжити за підтримки НАТО та 
держав – членів Альянсу формування у 
Державній прикордонній службі України 
нових підрозділів швидкого реагування, 
зокрема підготовку персоналу та 
забезпечення його спеціальною 
екіпіровкою.

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Провести спільний зі спорідненими 
органами Республіки Польща, Словацької 
Республіки, Румунії, Угорщини, 
Республіки Молдова та Республіки 
Білорусь аналіз ризиків та загроз у 
прикордонній сфері.

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 
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Забезпечити підготовку та трансляцію в 
ефірі центральних, регіональних 
телевізійних каналів України та 
розміщення в мережі Інтернет 
тематичних телепрограм з циклу "Кордон 
Держави" стосовно співробітництва з 
НАТО, зокрема щодо впровадження 
стандартів прикордонної безпеки за 
зразком держав – членів НАТО, а також 
активізувати взаємодію Інформаційного 
агентства Державної прикордонної 
служби України з Центром інформації та 
документації НАТО в Україні у рамках 
підготовки телевізійної програми "Фактор 
безпеки". 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Забезпечити участь у засіданнях 
українсько-американського Об'єднаного 
координаційного комітету з питань 
військового співробітництва та 
оборонного реформування.

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України

2.1.6. Розвиток Державної міграційної служби України

Вивчити досвід держав – членів НАТО 
щодо оцінки корупційних ризиків та 
забезпечити його впровадження під час 
відбору та призначення державних 
службовців на посади в Державній 
міграційній службі України.

Державна міграційна служба 
України 

Забезпечити обмін досвідом зі 
спорідненими органами держав – членів 
НАТО та міжнародних організацій у 
міграційній сфері з метою підвищення 
кваліфікації працівників Державної 
міграційної служби України у питаннях 
ідентифікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства.

Державна міграційна служба 
України 
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Продовжити реалізацію Концепції 
створення єдиної інформаційно-
аналітичної системи управління 
міграційними процесами, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 7 листопада 2012 року           
№ 870-р.

Державна міграційна служба 
України 

Продовжити виконання плану заходів із 
запровадження документів, що 
підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний 
статус, у які імплантовано безконтактний 
електронний носій, і створення 
національної системи біометричної 
верифікації та ідентифікації громадян 
України, іноземців та осіб без 
громадянства на 2014 – 2017 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня                     
2014 року № 780-р. 

Державна міграційна служба 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство 
закордонних справ України, 
Міністерство інфраструктури 
України 

2.1.7. Розвиток системи реагування на надзвичайні ситуації

Забезпечити підписання нової посиленої 
Угоди про співробітництво між 
Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій та Генеральним 
Директоратом Європейської Комісії з 
питань гуманітарної допомоги та 
цивільного захисту.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Реформувати систему Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у зв'язку 
із децентралізацією влади, 
реформуванням системи безпеки і 
оборони держави, а також передачею 
окремих повноважень у сфері гасіння 
пожеж та реагування на надзвичайні 
ситуації від державних органів до органів 
місцевого самоврядування.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 
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Продовжити реалізацію проекту з 
посилення спроможностей України у 
сфері гуманітарного розмінування.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України

Продовжити виконання робіт із 
знешкодження та знищення виявлених 
вибухонебезпечних предметів на 
території України, що залишилися 
внаслідок бойових дій та військової 
діяльності.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України

Провести спільні з НАТО навчально-
практичні заходи щодо вивчення досвіду 
та найкращих практик Альянсу у сфері 
стратегічних комунікацій та 
інформування населення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, а 
також отримання рекомендацій і 
пропозицій НАТО щодо впровадження в 
Україні єдиної методики роботи з 
інформування населення.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України 

Продовжити взаємодію з 
Євроатлантичним координаційним 
центром НАТО з реагування на 
катастрофи з метою надання або 
залучення гуманітарної допомоги у 
випадку виникнення надзвичайних 
ситуацій, спричинених катастрофами 
природного, техногенного та військового 
характеру.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України 

Продовжити проведення аналізу стану 
техногенної та природної безпеки 
України. 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України за 
участю Національної академії наук 
України
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Забезпечити вивчення англійської мови 
(за Програмою NATO American Language 
Course "STANAG-6001") на базі мовної 
лабораторії Інституту державного 
управління у сфері цивільного захисту 
для працівників, які беруть участь у 
заходах міжнародного співробітництва.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО у сфері 
планування дій на випадок надзвичайних 
ситуацій цивільного характеру та 
готовності до катастроф.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України

Забезпечити участь у міжнародних 
навчаннях, семінарах, тренінгах та інших 
навчально-практичних заходах у рамках 
співробітництва з НАТО, ЄС, іншими 
міжнародними організаціями.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України

Забезпечити участь представників 
України у міжнародних заходах системи 
ООН "ІНСАРАГ" та "ЮНДАК", а також 
участь команди Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, яка 
пройшла атестацію в системі ООН 
"ІНСАРАГ", у міжнародних пошуково-
рятувальних місіях у рамках ООН та 
інших міжнародних організацій у разі їх 
проведення.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

Провести засідання спільних комісій у 
рамках двосторонніх міжурядових угод у 
галузі попередження надзвичайних 
ситуацій і ліквідації їх наслідків з 
державами-сусідами України.

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

Забезпечити участь представників 
України у міжнародних заходах у рамках 
реалізації другої фази Програми ЄС із 
запобігання, готовності та реагування на 
катастрофи природного та техногенного 
характеру для країн Східного 
партнерства, головним бенефіціаром якої 
є Державна служби України з 
надзвичайних ситуацій. 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій
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2.1.8. Реформування Служби безпеки України

Забезпечити взаємодію з радниками 
держав – членів НАТО з метою 
впровадження процесу реформ 
національного сектору безпеки, а також 
розроблення пропозицій щодо 
налагодження співробітництва з протидії 
новітнім викликам та загрозам безпеці.

Служба безпеки України

Продовжити планову імплементацію 
Цілей партнерства, що визначені 
Службою безпеки України, в рамках 
Процесу планування та оцінки сил щодо 
розвитку національної системи 
кібербезпеки.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України

Забезпечити імплементацію положень 
Концепції реформування Служби безпеки 
України і Плану заходів щодо її 
реалізації.

Служба безпеки України

Продовжити роботу з вдосконалення 
мовної підготовки особового складу 
Служби безпеки України у рамках 
Програми Україна – НАТО з 
професійного розвитку цивільного 
персоналу сектору безпеки і оборони, а 
також  вдосконалення системи тестування 
мовної підготовки шляхом впровадження 
процедур її сертифікації та відповідних 
стандартів НАТО.

Служба безпеки України 

Продовжити вивчення досвіду 
спеціальних служб держав – членів НАТО 
щодо використання інформаційних 
ресурсів державних органів у 
забезпеченні службової діяльності з 
метою його впровадження в роботі 
Служби безпеки України.

Служба безпеки України 

Продовжити вивчення методів і засобів 
організації інформаційно-аналітичного 
забезпечення правоохоронної діяльності 
спеціальних служб держав – членів НАТО 
з метою запровадження сучасних методик 
у роботі Служби безпеки України.

Служба безпеки України 
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Забезпечити участь представників України 
у навчальних програмах, семінарах, 
тренінгах НАТО з питань реформування та 
основних напрямів діяльності спеціальних 
служб держав – членів НАТО, а також 
медико-психологічної допомоги 
військовослужбовцям-учасникам бойових 
дій.

Служба безпеки України 

Забезпечити взаємодію з радниками 
держав – членів НАТО з метою 
впровадження процесу реформ 
національного сектору безпеки, а також 
розроблення пропозицій щодо 
налагодження співробітництва з протидії 
новітнім викликам та загрозам безпеці.

Служба безпеки України

2.1.9. Розвиток Державної служби спеціального зв'язку                                                
та захисту інформації України

Провести планові заходи щодо контролю 
за станом криптографічного та технічного 
захисту інформації НАТО з обмеженим 
доступом у державних органах України.

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України

Опрацювати зі стороною НАТО питання 
щодо інвестування проектів окремих 
складових Національної 
телекомунікаційної мережі.

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України

2.1.10. Розвиток Державної спеціальної служби транспорту

Провести основні заходи з метою 
реформування органів управління 
Державної спеціальної служби 
транспорту для уточнення їх завдань, 
функцій, повноважень та порядку 
взаємодії.

Державна спеціальна служба 
транспорту 

Продовжити закупівлю нових та 
модернізацію існуючих зразків військової 
та спеціальної техніки для оснащення 
підрозділів Державної спеціальної 
служби транспорту.

Державна спеціальна служба 
транспорту 
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Провести заходи щодо створення системи 
публічних закупівель відповідно до 
принципів і підходів, що застосовуються 
європейськими державами та                    
державами – членами НАТО.

Державна спеціальна служба 
транспорту 

Забезпечити проведення перевірок 
військових посадових осіб, працівників 
Державної спеціальної служби 
транспорту відповідно до Закону України                          
"Про очищення влади".

Державна спеціальна служба 
транспорту 

Сформувати дієвий резерв кандидатів для 
просування по службі за рейтинговим 
принципом.

Державна спеціальна служба 
транспорту

Удосконалити систему підготовки 
кадрового резерву Державної спеціальної 
служби транспорту за програмою 
підготовки офіцерів запасу                               
за військово-обліковими 
спеціальностями, що визначають 
боєздатність підрозділів  та військових 
частин, за кошти Державного бюджету 
України.

Державна спеціальна служба 
транспорту 

2.1.11. Реформування розвідувальних органів України

Розробити та внести в установленому 
порядку на розгляд Президентові України 
законопроект про розвідувальне 
співтовариство України. 

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Служба 
зовнішньої розвідки України, 
Міністерство оборони України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 
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Продовжити у взаємодії з 
представниками  держав – членів НАТО 
реалізацію заходів з удосконалення 
законодавства, що стосується 
розвідувальної діяльності, а також заходів 
з уніфікації  окремих ресурсів і 
технологій, озброєння та спеціальної 
техніки, закупівель нових зразків 
технічних засобів для використання в 
розвідувальних цілях                   та їх 
приведення  відповідно до стандартів 
держав – членів НАТО. 

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Служба 
зовнішньої розвідки України, 
Міністерство оборони України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України

2.1.12. Розвиток Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Провести консультації з представниками 
Трастового фонду НАТО щодо 
удосконалення системи командування, 
управління, зв'язку та обміну 
інформацією щодо можливості придбання 
комплексу програм для забезпечення 
інформаційно-аналітичної підтримки 
роботи експертів.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
закордонних справ України 

Опрацювати  з представниками 
Трастового фонду НАТО щодо 
удосконалення системи командування, 
управління, зв'язку та обміну 
інформацією питання стосовно 
програмного забезпечення для 
геоінформаційної системи Головного 
ситуаційного центру України.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
закордонних справ України 
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Провести консультації з представниками 
Трастового фонду НАТО щодо 
удосконалення системи командування, 
управління, зв'язку та обміну 
інформацією щодо можливого 
відрядження працівників Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
до Ситуаційного центру НАТО SITCEN 
(Королівство Бельгія) з метою 
ознайомлення з його роботою та 
визначення форматів інформаційного 
обміну.

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
закордонних справ України 

2.1.13. Реформування та розвиток оборонно-промислового                     
комплексу України

Продовжити обмін досвідом, проведення 
консультацій з НАТО щодо реформування 
та розвитку оборонно-промислового 
комплексу держав – членів НАТО.

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"

Розробити проект Державної цільової 
програми реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу 
України на період до 2021 року.

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"

Створити дієву систему апробації та 
впровадження технічних стандартів 
НАТО у сфері розробки, виробництва, 
випробувань та ремонту озброєнь та 
військової техніки.

Міністерство оборони України, 
Державне космічне агентство 
України за участю Державного 
концерну "Укроборонпром"

Забезпечити сприятливі умови для 
створення спільних підприємств, зокрема 
розробити проект Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо можливості 
створення суб'єктів господарювання на 
базі об'єктів державної власності)". 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром" 

Сприяти залученню українських 
підприємств до співробітництва в рамках 
багатонаціональних проектів НАТО у 
сфері розробки та виробництва озброєння 
і техніки.

Міністерство оборони України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"
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Провести семінар з питань розвитку 
оборонно-промислового комплексу 
України за участю представників 
Міжнародного секретаріату НАТО, 
промисловості та державних органів 
держав – членів та держав – партнерів 
НАТО.

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"

Провести семінар з питань контролю 
якості виробництва озброєнь та 
військової техніки за участю 
представників Міжнародного 
секретаріату НАТО, промисловості та 
державних органів держав – членів та 
держав – партнерів НАТО.

Міністерство оборони України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Державне космічне агентство 
України за участю Державного 
концерну "Укроборонпром"

2.1.14. Професійна підготовка персоналу сектору безпеки і оборони

Забезпечити загальну координацію 
Програми Україна – НАТО з 
професійного розвитку цивільного 
персоналу сектору безпеки і оборони.

Національне агентство України з 
питань державної служби, 
Міністерство закордонних справ 
України (Дипломатична академія) 
за участю Урядового офісу з 
питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
України

2.2. Захист критичної інфраструктури

1 2



S62

Провести з представниками (експертами) 
НАТО та держав – членів НАТО робочі 
зустрічі, консультації та обмін досвідом з 
питань: 
- використання передового досвіду 
захисту критичної інфраструктури; 
- реалізації навчальних та тренувальних 
програм для підготовки персоналу з 
питань захисту критичної інфраструктури 
(підвищення рівня професійної 
підготовки службовців відповідних 
органів сектору безпеки і оборони.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Національна 
Гвардія України, Національна 
поліція України, Міністерство 
енергетики та вугільної 
промисловості України, 
Міністерство оборони України, 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України, Державна інспекція 
ядерного регулювання України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Національна 
академія наук України (за згодою), 
Національний інститут 
стратегічних досліджень.

Організувати із залученням фахової 
підтримки НАТО та провести в Україні у 
2017 році командно-штабні / командно-
польові навчання з питань захисту 
критичної електроенергетичної 
інфраструктури та реагування на загрози 
порушення стійкості її функціонування.  

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів, державного підприємства 
"Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", державного 
підприємства "Національна 
енергетична компанія "Укренерго"
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Посилити взаємодію з державами – 
членами НАТО з питань ядерної та 
радіаційної безпеки, захищеності, 
аварійної готовності та реагування, 
зокрема шляхом удосконалення 
національних процедур, у тому числі 
систем прийняття рішень, раннього 
оповіщення, оцінки і прогнозу наслідків 
радіаційних аварій, захисту персоналу, 
медичного забезпечення, контрзаходів,  а 
також гармонізації двосторонніх, 
регіональних та міжнародних процедур 
реагування та допомоги.

Державна інспекція ядерного 
регулювання України, Державна 
служба України з надзвичайних 
ситуацій, Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів 

Розділ IІІ. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ

3.1. Реформування системи оборонного планування

Забезпечити впровадження системи 
оборонного планування на основі 
євроатлантичних принципів та підходів.

Міністерство оборони України 

Розробити або удосконалити нормативно-
правові акти в галузі оборонного 
планування шляхом опрацювання 
доктрин, наказів та інших керівних 
документів відповідно до 
євроатлантичних принципів та підходів.

Міністерство оборони України 

Розробити з урахуванням норм та 
принципів НАТО освітні та тренувальні 
програми підготовки фахівців з 
оборонного планування та бюджетного 
планування. 

Міністерство оборони України 

Розробити керівні документи щодо 
процесу розвитку спроможностей у 
Міністерстві оборони України, 
Генеральному штабі Збройних Сил 
України та командуваннях видів 
Збройних Сил України.

Міністерство оборони України 

Опрацювати питання щодо стажування 
представників Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних 
Сил України у Департаменті оборонної 
політики та планування Міжнародного 
секретаріату НАТО.

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України 
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Провести ознайомчі курси для керівного 
та командного складу Міністерства 
оборони України та Збройних Сил 
України щодо застосування Стандартів 
внутрішнього контролю в Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах 
України.

Міністерство оборони України 

Провести в Україні міжнародний семінар 
з питань внутрішнього аудиту у сфері 
оборони.

Міністерство оборони України 

Провести навчання 20-ти фахівців 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України з питань 
проведення внутрішнього аудиту за 
міжнародними та національними 
стандартами. 

Міністерство оборони України 

3.2. Реформування системи бюджетного планування                                              
у секторі безпеки і оборони України

Забезпечити подальше пріоритетне 
спрямування видатків Державного 
бюджету України, що передбачені для 
потреб оборони і безпеки держави, на 
матеріально-технічне оснащення військ, 
розвиток озброєння і військової техніки 
відповідно до стандартів НАТО. 

Міністерство оборони України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади, Служба безпеки 
України за участю інших 
державних органів
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Забезпечити раціональний розподіл 
видатків Державного бюджету України на 
потреби оборони і безпеки держави, 
забезпечення утримання військ (сил), 
оперативні потреби та бойову підготовку, 
розвиток і закупівлю озброєння та 
військової і спеціальної техніки.

Міністерство оборони України, 
Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України, 
Міністерство інфраструктури 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Національна 
поліція України, Адміністрація 
Державної прикордонної служби 
України, Національна гвардія 
України, Державна міграційна 
служба України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, 
Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Служба 
зовнішньої розвідки України, 
Управління державної охорони 
України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Державне космічне 
агентство України, Міністерство 
фінансів України, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України

3.3. Реформування системи логістики у секторі безпеки і оборони України

Розробити та затвердити спільні заходи 
щодо організації логістичного 
забезпечення сил оборони.  

Міністерство оборони України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Національна гвардія 
України, Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України

Здійснити перехід на єдину систему 
кодифікації матеріально-технічних 
засобів сил оборони, сумісну із системою 
кодифікації НАТО.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів
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Опрацювати питання щодо 
удосконалення законодавчої бази в 
частині залучення юридичних осіб, які не 
належать до оборонної сфери, до заходів 
логістичного забезпечення сил оборони з 
урахуванням досвіду держав – членів 
НАТО, у тому числі із застосуванням 
механізму державно-приватного 
партнерства.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Визначити місця зберігання оперативних 
та стратегічних запасів.

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів

Вжити заходів щодо набуття 
повноправного членства у 
Багатонаціональному координаційному 
центрі логістики (MLCC) (м.Прага, 
Чеська Республіка).

Міністерство оборони України 

Розділ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

4.1. Імплементація Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації 
з обмеженим доступом між Урядом України та Організацією 

Північноатлантичного Договору 

Забезпечити імплементацію 
Адміністративних домовленостей між 
Урядом України та Організацією 
Північноатлантичного Договору щодо 
взаємної охорони інформації з 
обмеженим доступом.

Служба безпеки України 

Укласти міжнародні договори України про 
взаємну охорону інформації з обмеженим 
доступом з державами – членами НАТО, 
зокрема з Португальською Республікою, 
Королівством Бельгія та Канадою.

Служба безпеки України 

4.1.2. Розвиток національної системи захисту інформації НАТО                                
з обмеженим доступом

Здійснити планові заходи з контролю за 
станом поводження з інформацією НАТО 
з обмеженим доступом у державних 
органах, на підприємствах, в установах і 
організаціях України.

Служба безпеки України 
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Здійснювати на запити державних 
органів, установ України оформлення їх 
працівникам сертифікатів особового 
допуску до роботи з інформацією НАТО.

Служба безпеки України 

4.2. Розвиток системи криптографічного та технічного захисту інформації

Провести планові заходи контролю за 
станом технічного захисту інформації 
НАТО з обмеженим доступом у 
державних органах України.

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України

4.3. Обмін розвідувальною інформацією

Розробити та узгодити з НАТО проект 
угоди зі спорідненими органами Альянсу 
про співробітництво у сфері обміну 
розвідувальною інформацією.

Міністерство оборони України, 
Служба зовнішньої розвідки 
України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України

Здійснити попередні заходи зі 
встановлення захищених каналів обміну 
розвідувальними даними між 
Міністерством оборони України та 
спорідненими органами НАТО.

Міністерство оборони України 

4.4. Кібербезпека

Продовжити проведення переговорів з 
НАТО у форматі експертних консультацій 
Україна – НАТО з питань кібербезпеки.

Служба безпеки України, 
Міністерство оборони України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, інші центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів

Продовжити у взаємодії з НАТО роботу з 
реалізації заходів Трастового фонду 
НАТО з питань кібербезпеки для 
посилення спроможностей України у 
сфері кібербезпеки.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, інші центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів

Узгодити з Науковим комітетом НАТО 
ініціативи щодо започаткування спільних 
з державами – членами НАТО науково-
технічних проектів (досліджень), у тому 
числі з розбудови системи кіберзахисту в 
Україні.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, інші центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів
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Продовження взаємодії з НАТО у сфері 
кібербезпеки шляхом забезпечення 
співпраці в рамках функціонування 
Трастового фонду НАТО, спрямованого 
на розвиток національної системи 
кібербезпеки в Україні.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Національна 
поліція України, інші заінтересовані 
органи виконавчої влади

Забезпечення в рамках реалізації 
Трастового фонду Україна – НАТО з 
кібербезпеки участі представників 
України  у навчальних програмах, 
семінарах, тренінгах НАТО у сфері 
інформаційної безпеки та кібербезпеки, у 
тому числі тренінгах з підвищення рівня 
володіння англійською мовою.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Генеральний 
штаб Збройних Сил України, 
Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Національна 
поліція України, інші 
заінтересовані органи виконавчої 
влади

Організація та проведення конференцій, 
семінарів, форумів, засідань за круглим 
столом із залученням представників 
державних, в тому числі правоохоронних 
і спеціальних органів, та представників 
приватного ІТ-сектору.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України,  Міністерство 
оборони України, Національна 
поліція України, інші 
заінтересовані органи виконавчої 
влади

Створення у рамках реалізації Трастового 
фонду Україна – НАТО з кібербезпеки на 
базі ситуаційних центрів кібербезпеки 
Служби безпеки України та Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України інтегрованої системи 
управління безпекою та реагування на 
кіберінциденти, спрямованої на 
виявлення і запобігання кіберзагрозам на 
об'єктах критичної інформаційної 
інфраструктури.  Поетапне 
масштабування системи до рівня інших 
складових сектору безпеки та оборони 
шляхом впровадження відпрацьованих 
технічних рішень кіберзахисту на 
існуючих державних об'єктах критичної 
інформаційної інфраструктури.

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
закордонних справ України, інші 
заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади 
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Створення на базі Служби безпеки 
України відомчого навчального центру з 
функцією імітаційного полігона для 
реалізації навчальних програм, семінарів 
та тренінгів у сфері інформаційної 
безпеки та кібербезпеки. 

Служба безпеки України 

Продовжити роботу зі зміцнення 
міжнародного співробітництва у 
правоохоронній сфері з питань 
забезпечення кібербезпеки, зокрема 
шляхом проведення спільних операцій, 
обміну інформацією у рамках діяльності 
створеного у структурі Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України 
сектору національного контактного пункту 
з реагування на кіберзлочини тощо.  

Національна поліція України, 
Служба безпеки України 

Активізувати співробітництво у сфері 
протидії транснаціональній організованій 
злочинності, включаючи боротьбу з 
кіберзлочинністю, захисту інформації та 
розвитку комунікативної функції 
правоохоронних органів шляхом 
ефективної координації зусиль, 
проведення спільних операцій та обміну 
статистичною інформацією та досвідом.

Національна поліція України 

Продовжити удосконалення нормативно-
правової бази з питань кібербезпеки з 
урахуванням Стратегії кібербезпеки 
України, затвердженої Указом Президента 
України від 15 березня 2016 року № 96,  
та міжнародних стандартів. 

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Служба 
безпеки України, Національна 
поліція України 

4.5. Співробітництво в галузі організації повітряного руху та безпеки 
використання повітряного простору

Продовжити співробітництво з             
державами – членами та державами – 
партнерами НАТО в рамках робочої 
програми євроатлантичного партнерства 
та індивідуальної програми партнерства 
Україна – НАТО.

Міністерство інфраструктури 
України, Державна авіаційна 
служба України за участю 
Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху 
України "Украерорух"

1 2



S70

_____________________

Забезпечити участь у засіданнях 
Координаційної групи НАТО-
ЄВРОКОНТРОЛЬ з питань повітряного 
руху (NEASCOG).

Державна авіаційна служба 
України за участю Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України 
"Украерорух"

Забезпечити реалізацію наступного етапу 
пілотного проекту в рамках Регіональної 
програми НАТО з безпеки повітряного 
простору (RASP).

Міністерство оборони України, 
Державна авіаційна служба 
України за участю Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України 
"Украерорух"

Забезпечити участь у засіданнях робочих 
груп та пленарних засіданнях 
Авіаційного комітету НАТО (AVC).

Міністерство оборони України, 
Державна авіаційна служба 
України за участю Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України 
"Украерорух"

Розділ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ

5.1. Співробітництво між Україною та НАТО з правових питань

Провести консультації щодо 
систематизації/класифікації міжнародних 
договорів України з НАТО відповідно до 
сфер відповідальності центральних 
органів виконавчої влади та реалізації 
річних національних програм.

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство юстиції 
України, Міністерство оборони 
України, Міністерство соціальної 
політики України, інші центральні 
органи виконавчої влади

Забезпечити за підтримки НАТО 
проведення заходів із підвищення рівня 
знань суддів у сфері міжнародного 
гуманітарного права.

Верховний суд (за згодою), 
Міністерство юстиції України
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