
Стан виконання Річної національної програми під егідою  

Комісії Україна-НАТО на 2017 рік1 за підсумками ІІІ кварталів 

  

В рамках Розділу І. Політичні та економічні питання реалізовуються заходи на 

таких напрямах: децентралізація, реформа виборчого законодавства, запобігання та 

протидія корупції, боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним 

шляхом, реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, 

прокуратури, реформа пенітенціарної системи, реформування системи пробації, розвиток 

діяльності суду присяжних, забезпечення створення рівних можливостей для доступу осіб 

до правової допомоги та правосуддя, підвищення рівня правової спроможності 

територіальних громад та спільнот, реформування системи державного управління та 

розвиток електронного урядування, свобода слова, інформаційна політика та впровадження 

Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій, національна єдність та 

підтримка національних меншин, забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 

бюджетне планування, реформа податкової системи, реформування системи 

корпоративного управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, 

дерегуляція та створення сприятливого бізнес-клімату, реформування енергетичного 

сектору і посилення енергетичної безпеки, здійснення демократичного цивільного 

контролю над сектором безпеки і оборони України, розвиток відносин з НАТО, 

забезпечення національного представництва в органах НАТО, політичні та дипломатичні 

заходи щодо забезпечення припинення агресії Російської Федерації проти України мирним 

шляхом та відновлення територіальної цілісності України, участь України в міжнародних 

заходах щодо підтримання миру і безпеки, боротьби з тероризмом, контроль над 

озброєнням, нерозповсюдженням зброї масового знищення, державний експортний 

контроль, інформування громадськості про співробітництво України з НАТО, 

співробітництво у науковій сфері, забезпечення екологічної безпеки, мінімізація наслідків 

діяльності складових сектору безпеки і оборони України. 

У сфері децентралізації триває актуалізація перспективних планів формування 

територій громад областей. Підготовлені перспективні плани формування територій громад 

переважної більшості областей України в частині включення до них об’єднаних 

територіальних громад, де вибори відбулися у 2016 р. ЦВК призначила перші вибори голів 

і депутатів у 49 ОТГ, які відбудуться 24 грудня ц.р. місцеві вибори відбудуться у 5 міських, 

15 селищних та 29 сільських ОТГ. До складу цих 49 громад увійшли 250 місцевих рад 

(міських – 7, селищних – 18, сільських – 225). 

Зміни до перспективних планів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-

Франківської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської обл. затверджено 

КМУ. 

Зміни до перспективних планів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, 

Луганської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Херсонської обл. внесено на розгляд 

Уряду. 

Зміни до перспективних планів Вінницької, Кіровоградської, Львівської, 

Миколаївської, Черкаської, Чернівецької обл. знаходяться в Мін’юсті на правовій 

експертизі. Окремо, готується проект розпорядження КМУ про внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Донецької обл. 

Триває перехід на прямі міжбюджетні відносини 366 об’єднаних територіальних 

громад.  

Законодавчо унормовано питання передачі повноважень від органів виконавчої влади 

органам місцевого самоврядування, зокрема, повноваження у сфері архітектурно-

будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства; надання 

адмінпослуг з видачі документів дозвільного характеру; надання через центри надання 

                                                           
1 РНП-2017 затверджена 8 квітня 2017 року Указом Президента №103/2017. 
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адміністративних послуг (ЦНАП) адмінпослуг. Функціонує 701 ЦНАП. Планується 

створити карту мережі ЦНАП на основі планів формування спроможних громад, розробити 

типові моделі ЦНАП і рекомендації щодо їх впровадження, створити систему взаємодії 

ЦНАП та ЦОВВ. 

У планах Програми ЄС «U-LEAD with Europe: місцеве розширення прав і 

можливостей, підзвітність та розвиток» Компонент 2 передбачено відкриття не менше 24 

ЦНАП в уже створених об’єднаних громадах до кінця 2017 р. і до 600 ЦНАП – до кінця 

2020 р. Ведеться робота щодо створення ЦНАП у 30 ОТГ за підтримки проекту Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні «Децентралізація – шлях до кращих 

результатів та ефективності» (DOBRE). 

Мінрегіон регулярно розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті у розділі 

«Децентралізація». 

Суспільний моніторинг2 цього напряму реформи проводиться ВГО «Комітетом 

виборців України» в рамках проекту «Інформаційно-просвітницька кампанія щодо перших 

місцевих виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах», що реалізується 

за фінансової підтримки Ради Європи.  

На напрямі реформи виборчого законодавства НАЗК згідно з рекомендаціями Групи 

держав Ради Європи проти корупції (GRECO) затверджено всі нормативно-правові акти 

передбачені Законом України «Про політичні партії в Україні» з метою створення та 

забезпечення функціонування системи контролю за встановленням обмежень і 

забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих 

кампаній, запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій. 

Україна завершила звітування в рамках Третього раунду взаємного оцінювання:  на 

75-му пленарному засіданні GRECO (20-24.03.17) 11 рекомендацій визнано виконаними 

задовільно, а щодо 5 продемонстровано значний прогрес. 

На напрямі запобігання та протидія корупції в оборонному секторі впроваджується 

спільний з Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі Міноборони 

Королівства Норвегія (CIDS) проект щодо зниження ризиків корупції в системі управління 

персоналом Міноборони України. Відповідно, спільно розроблені Кодекс доброчесної 

поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міноборони та ЗСУ (затверджено 

Міністром оборони України 15.03.17); Стратегія управління персоналом державних 

службовців МОУ на 2017 – 2020 рр. (затверджено Міністром оборони України 26.04.17). 
Розпочато розробку Посібника з використання моделі компетенції у процесі відбору 

персоналу на посади державної служби в МОУ.  
З урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.16 №126, в МОУ проведено оцінювання 

корупційних ризиків за основними напрямками діяльності та розроблено Антикорупційну 

програму на 2017 рік (затверджено наказом по МОУ від 30.05.17 №299). Завершується 

опрацювання вихідних даних та аналітичних матеріалів для розробки Антикорупційної 

програми МОУ на 2018 – 2020 рр. 

Експертами Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони за підтримки 

міжнародної неурядової організації «Transparency International» проведено дослідження та 

оцінку корупційних ризиків в системі медичного забезпечення ЗСУ. 

Аналіз Генеральної прокуратури України положень Закону України «Про Державне 

бюро розслідувань»  засвідчив як невідповідність його окремих положень нормам діючого 

                                                           
2 Вебінари КВУ на тему: «Загальний огляд та перші результати децентралізації в Україні» (доступний за 
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xMPRxXW0r1o), «Статус та функції органів місцевого 
самоврядування об’єднаних громадах» (https://www.youtube.com/watch?v=eZ5JMAwAqy8), «Перші вибори в 
об’єднаних громадах» (https://www.youtube.com/watch?v=AL4PN8iUliQ).  

https://www.youtube.com/watch?v=xMPRxXW0r1o
https://www.youtube.com/watch?v=eZ5JMAwAqy8
https://www.youtube.com/watch?v=AL4PN8iUliQ
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законодавства, зокрема КПК України, так і низку інших проблемних аспектів, які вплинуть 

на його реалізацію. ГПУ пропонує прийняти зміни до зазначеного Закону, якими слід:  

- передбачити, що положення частини четвертої статті 216 КПК України вводяться в 

дію з дня початку діяльності ДБР, а саме «з дня, наступного за днем опублікування в газеті 

«Урядовий кур’єр» акта про можливість забезпечення здійснення ДБР повноважень та 

виконання функцій»; 

- збільшити граничну чисельність ДБР з 1500 до 2000, а кількість територіальних 

управлінь встановити на рівні не менше 7; 

- встановити такий порядок формування слідчих підрозділів ДБР: 

у порядку переведення до них – слідчих органів прокуратури та керівників і 

заступників керівників слідчих підрозділів, які на день початку діяльності Державного 

бюро розслідувань працюють в органах прокуратури, з подальшим проходженням ними 

протягом шести місяців з дня призначення на посаду атестації у порядку, встановленому 

Директором ДБР; 

на конкурсній основі – за рахунок слідчих інших органів державної влади та осіб, які 

мають відповідний стаж роботи в галузі права, за наявності відповідних вакантних посад у 

цих підрозділах після призначення до них слідчих органів прокуратури; 

- встановити вимоги щодо передачі до ДБР кримінальних проваджень, які 

розслідуються слідчими органів прокуратури, із переведенням до нього слідчих для 

забезпечення їх закінчення в установленому порядку з метою унеможливлення втрати їх 

результатів; 

- передбачити можливість здійснення ДБР досудового розслідування у провадженнях, 

підслідних йому та іншим органам, у тому числі НАБУ, за умови неможливості їх виділення 

в окреме провадження; 

- виключити із Закону України «Про Державне бюро розслідувань» положення, які 

суперечать КПК України та іншим законам. 

Триває виконання «Дорожньої карти» Україна — НАТО на 2017 рік із здійснення 

заходів Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження 

доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових 

інституцій. Завершено проведення у Міноборони/ГШ ЗСУ та МВС, СБУ, НГУ, АДПСУ, 

Нацполіції, ДСНС самооцінки структур сектору безпеки і оборони держави на предмет 

виявлення корупційних ризиків і загроз. 

В Нацполіції упродовж поточного року розпочато 223 кримінальних провадження, за 

фактами отримання поліцейськими неправомірної вигоди. За результатами розслідування 

зазначених проваджень 117 працівникам поліції повідомлено про підозру.  

Складено 82 адміністративні протоколи за вчинення адміністративного 

правопорушення пов’язаного з корупцією. За вчинення корупційних дій до 

адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 24 правоохоронця. 

На базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

разом з «Transparency International» у листопаді заплановано проведення Міжнародного 

антикорупційного тижня.  

Проведено 21 навчальний захід (стаціонарні і мобільні курси та спеціалізовані 

заняття) для керівників структурних підрозділів МОУ, ГШ ЗСУ, інших органів військового 

управління, осіб, визначених уповноваженими з питань запобігання корупції, науково-

педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів,  представників 

військових комісаріатів. Підготовлено 419 осіб. 

Крім того, для персоналу миротворчих підрозділів проведено два спеціалізовані 

заняття (28.03.2017 та 25.04.2017) та один курс (15-18.05.2017) з питань запобігання та 

протидії корупції в ході підготовки і проведення міжнародних операцій з підтримання миру 

і безпеки. Підготовлено 51 особу. 

У сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним 

шляхом, здійснюється обмін інформацією з державами – членами НАТО з метою виявлення 
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схем та механізмів легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинних шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження ЗМЗ. 

Держфінмоніторинг здійснював інформаційний обмін із 45 підрозділами фінансової 

розвідки іноземних держав (ПФР). Найбільш активний обмін інформацією здійснювався: 

ПФР Латвії (відправлено 27 запитів), ПФР Кіпру, ПФР США (відправлено по 10 

запитів), ПФР Естонії та ПФР Великобританії  (відправлено по 9 запитів); 

ПФР Литви (отримано 12 запитів), ПФР Польщі (отримано 10 запитів) та ПФР Латвії 

(отримано 8 запитів). 

Держфінмоніторингом було направлено 129 запит до 38 ПФР іноземних держав та 

отримано 156 відповідей на запити від 45 ПФР іноземних держав.  

Одночасно було отримано 110 запитів від 40 іноземних ПФР та надано 105 відповідей 

до 40 ПФР іноземних держав. 

СБУ на постійній основі співпрацює з Європейським бюро з протидії шахрайству. 

Так, розпочато досудове розслідування за кримінальними провадженнями за ознаками 

вчинення злочину, передбаченого ст. 258-5 «Фінансування тероризму» КК України, а саме: 

- № 22017000000000117 від 20.03.17 за фактом вчинення Головою Ради Міністрів 

самопроголошеної ДНР О.Захарченком «націоналізації» об’єктів вугільної, металургійної, 

тепло- та енергетичної галузі з метою створення додаткових каналів фінансування 

незаконних збройних формувань «ДНР»; 

- № 22017000000000228 від 21.03.17 за фактом захоплення НЗФ низки провідних 

українських підприємств різної форми власності вугільної, металургійної, машинобудівної, 

електроенергетичної галузей, які розташовані на тимчасово-окупованій території 

Луганської області з метою матеріального забезпечення терористичної організації «ЛНР». 

СБУ у взаємодії з партнерськими спецслужбами проведено низку спецоперацій та 

заходів припинення схем та механізмів легалізації (відмивання) доходів, отриманих 

злочинним шляхом та злочинів, пов’язаних з фінансуванням тероризму. 30.06.2017 у 

взаємодії з партнерською спецслужбою проведено спецоперацію з припинення 

протиправної діяльності міжнародної організованої групи шляхом затримання на території 

м. Києва її організатора - громадянина України «К». У рамках опрацювання запиту 

департаменту Інтерполу та Європолу НПУ, 18.08.2017 співробітниками СБУ затримано 

засудженого за шахрайські дії на території Франції громадянина Ізраїлю «Г»; 18.08.2017 з 

метою екстрадиції до Франції СБУ затримано громадянина цієї країни «Л», який перебував 

у міжнародному розшуку. 

За результатами інформування Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо розшуку 

у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014160500008975 

від 03.10.2014 екс-власника ПАТ «АБ «Порто-Франко» "ПІ", вказану особу встановлено та 

затримано в Італії для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ. 

З американською стороною опрацьовується питання проведення у 2018 році 

навчального курсу з ідентифікації товарів, що мають відношення до ЗМЗ. З Поліцією  

безпеки Естонії опрацьовується питання спільної перевірки інформації щодо відмивання 

коштів, отриманих від організованої злочинної діяльності на території Естонії. 

Нацполіція на постійній основі співпрацює з Кемденською мережею з повернення 

активів (KARIN) щодо обміну інформацією з питань наявності активів та зареєстрованих 

юридичних осіб. До KARIN направлено 10 запитів на отримання відомостей, половина з 

яких залишена без розгляду, у зв'язку з відсутністю можливостей у наданні такої 

інформації; з KARIN до компетентних підрозділів Нацполіції надійшло 5 запитів про 

надання інформації, які виконані у повному обсязі. 

Головним каменем спотикання у реформуванні системи судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів залишається питання утворення Вищого 

антикорипуційного суду. Приписи статті 31 глави 4 розділу ІІ Закону України «Про 
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судоустрій і статус суддів» передбачають функціонування у системі судоустрою Вищого 

антикорупційного суду як суду першої інстанції з розгляду певної категорії справ. 

Позиція ГПУ у цьому зв’язку полягає в тому, що при законодавчому закріпленні ідеї 

створення цього суду не враховано низку чинників, які унеможливлюють ефективність його 

функціонування, а отже, й доцільність створення. 

Сумніви про можливість забезпечити належний розгляд справ пов’язані з: 

необґрунтованим навантаженням на суддів нового суду, що ускладнить, а подекуди 

унеможливить процес притягнення до відповідальності через неможливість розгляду 

справи суддею, який розглядав клопотання про надання згоди на проведення НСРД, заходів 

забезпечення кримінального провадження; 

штучне виокремленням з підсудності корупційних злочинів, які не підслідні НАБУ, без 

визначення особливостей їх розгляду, а так само справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язаних з корупцією; 

ускладненням доступу учасників процесу до суду (розташований у м. Києві); 

конкурсний добір суддів окремою конкурсною комісією з 9 осіб, які призначаються 

Президентом, ВРУ, Міністром юстиції (поза Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України), що закладає ризики політичного впливу на процес добору; 

дисциплінарне провадження щодо «антикорупційних суддів»  може бути розпочато 

виключно за «згодою зборів суддів антикорупційного суду», що в більшості випадків 

заблокує дисциплінарне провадження щодо цих суддів; 

повна (фінансова, адміністративна) «автономія» цієї системи від Верховного Суду, 

чим порушується принцип єдності судової системи. 

ГПУ вбачає більш оптимальним запровадження обов’язкової спеціалізації суддів з 

розгляду корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень,  що запропоновано у 

законопроекті (реєстр. № 6529), який 31.05.2017 внесений на розгляд парламенту. Це також 

узгоджується із вимогами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованої 

у 2006 році, згідно із якими державою взято зобов’язання забезпечити спеціалізацію 

персоналу та органів для боротьби із корупцією (стаття 20), враховує ризики, окреслені у 

висновку Консультативної ради європейських суддів № 15 (2012) щодо спеціалізації суддів. 

Проблемними питаннями залишаються формування мережі апеляційних судів в нових 

апеляційних округах (залежить від впровадження нового адміністративно-територіального 

устрою України) та утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності і 

проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді (Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України 30 вересня 2017 року оголошено конкурс на зайняття 21 вакантної посади 

судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Строк подання документів для 

участі у конкурсі – 15 календарних днів починаючи з 01 грудня 2017 року.). 

Щодо утворення Служби судової охорони, слід зазначити, що проект Положення про 

Службу розробляється Вищою радою правосуддя і направлено на розгляд до Ради суддів 

України.  

Також внесені зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Закон 

втратив чинність, крім положень, зазначених у пунктах 7, 23, 25, 36 розділу XII Закону № 

1402-УІІІ від 02.06.2016, на підставі Закону № 1402-УНІ від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 31, 

ст.545) у частині утворення підрозділів відомчої воєнізованої охорони Державної судової 

адміністрації України у зв’язку з ліквідацією спеціалізованого підрозділу МВС України 

«Грифон». 

Статтею 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечення охорони 

та підтримання громадського порядку в судах покладено на Службу судової охорони. 

Відповідно до п. 2. Ст. 46 розділу ХІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено забезпечити виконання в повному обсязі Службою судової охорони 

повноважень, передбачених цим Законом, не пізніше 1 січня 2018 р. Станом на сьогодні ДУ 

«Служба судової охорони» в повному обсязі не функціонує. Підрозділами НПУ в областях 

та м. Києві забезпечується охорона 310 судових установ.  
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Згідно з п.4. протоколу міжвідомчої наради під головуванням Секретаря РНБОУ 

29.08.2017 доручено Мінфіну  передбачити у 2018 р. видатки Націполіції для забезпечення 

охорони приміщень судів. 

Державна судова адміністрація України, станом на 21.09.2017, не подала до Вищої 

ради правосуддя проект Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) 

систему. 

Водночас, 27 липня 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України під час 

пленарного засідання затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного 

Суду. 120 осіб стали переможцями конкурсу. 

Президент України підписав Закон «Про Конституційний Суд України», який був 

прийнятий Верховною Радою 13 липня ц.р., який запроваджується конкурсний відбір 

кандидатів в судді КСУ, а також передбачається можливість будь-якої юридичної (за 

виключенням представників держави або місцевого самоврядування) чи фізичної особи 

подати скаргу до КСУ. 

З метою належного забезпечення діяльності нового Верховного Суду, 23.03.2017 р. 

Президентом України до ВРУ подано на розгляд як невідкладний проект Закону України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та 

інших законодавчих актів» (реєстр. № 6232), який було прийнято ВРУ 3 жовтня 2017 року. 

Радою суддів України разом з Державною судовою адміністрацією України за 

підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» проводилося дослідження з 

визначення чисельності суддів, необхідної для обробки справ та збалансування 

навантаження на суддів.  

За результатами проведених заходів експертами Проекту представлено звіт «Основні 

методологічні підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів 

навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної 

інстанції». У цьому Звіті докладно описано методологію дослідження, його часові рамки, 

етапи та проміжні результати. Із застосуванням відповідних коефіцієнтів до зведених 

результатів, визначено часові показники тривалості розгляду справ. 

Рішенням Ради суддів України від 09.06.2016 № 46 були схвалені результати 

дослідження – Звіт, а також затверджені Рекомендовані показники середніх витрат часу на 

розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями. 

Важливими кроком судової реформи є підготовка змін до законодавства про 

адвокатуру та безоплатну правову допомогу. Наразі Робочою групою з реформування 

законодавства про адвокатуру та безоплатну правову допомогу при Раді з питань судової 

реформи розроблено проект змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Реформування прокуратури. Відповідно до частини першої статті 14 Закону України 

«Про прокуратуру» загальна кількість прокурорів з 01 січня 2018 року має бути зменшена 

до 10000 осіб. 

На теперішній час загальна штатна чисельність прокурорів і слідчих в органах 

прокуратури України становить 11328 одиниць, 770 з яких складають посади слідчих. 

Таким чином, у період до 01 січня 2018 року в органах прокуратури необхідно 

скоротити 1328 посад прокурорів і слідчих, що становить майже 12% від їх загальної 

штатної чисельності. 

У зв’язку з цим ГПУ опрацьовується питання щодо визначення конкретних посад 

прокурорів і слідчих, які підлягатимуть скороченню, та дотримання встановленої 

процедури вивільнення працівників, посади яких будуть ліквідовані. 

Наказом Генерального прокурора України від 16.12.2016 № 402 створено робочу 

групу з питань проведення аналізу діяльності органів прокуратури, розробки системи 

оцінювання якості роботи прокурора. 
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У відповідності з вимогами Закону України «Про прокуратуру» ліквідовано 638 

прокуратур міст, районів, міжрайонних, районів у містах та утворено 178 місцевих 

прокуратур. 

На конкурсних засадах сформовано керівний склад 155 із 178 новоутворених місцевих 

прокуратур. Не проводився конкурсний відбір на посади лише у 23 місцевих прокуратурах 

на тимчасово окупованих територіях - у 8 місцевих прокуратурах АР Крим, а також у 15 

місцевих прокуратурах Донецької (9) та Луганської (6) областей. 

За наслідками проведеного конкурсу за рекомендаціями конкурсних комісій та з 

урахуванням результатів спеціальних перевірок на 155 адміністративних посад керівників 

місцевих прокуратур призначено прокурорів з числа працівників прокуратури, з яких 

майже 40% раніше не обіймали посади прокурорів міст, районів, районів у містах та 

міжрайонних прокурорів.    

Положення Закону України «Про прокуратуру» (набрали чинності 15.04.2017) 

передбачають діяльність органів прокурорського самоврядування (Рада прокурорів 

України, всеукраїнська конференція прокурорів) та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів (КДКП).  

26-27.04.2017 відбулася перша всеукраїнська конференція прокурорів, яка 

забезпечила призначення членів до Ради прокурорів України та до КДКП.  

25.05.2017 державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію 

КДКП як юридичної особи. 07.06.2017 на засіданні членів КДКП ухвалено рішення про 

початок роботи зазначеної комісії в порядку та згідно з компетенцією, визначеною Законом 

України «Про прокуратуру» та Положенням про порядок роботи Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, прийнятим всеукраїнською конференцією прокурорів. 

У зв’язку з цим запроваджено новий порядок призначення, переведення та звільнення 

прокурорів, у тому числі на адміністративні посади.  

Зокрема, лише за рекомендацією Ради прокурорів України, яка є вищим органом 

прокурорського самоврядування у період між всеукраїнськими конференціями прокурорів, 

Генеральним прокурором України призначаються та звільняються з адміністративних 

посад заступники Генерального прокурора, керівники регіональних прокуратур, їх перші 

заступники і заступники, а також керівники місцевих прокуратур.  

Крім того, відповідно до вимог статей 29, 34 Закону України «Про прокуратуру» у 

липні та серпні 2017 року за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

оголошено конкурси на зайняття вакантних посад прокурорів у порядку переведення до 

органу прокуратури вищого рівня, а також здійснюється конкурсний добір кандидатів на 

посади прокурорів місцевих прокуратур.  

Також, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 20.08.2017 № 657 щодо 

підвищення рівня оплати праці прокурорам і слідчим органів прокуратури. 

З метою приведення нормативно-правових актів Уряду щодо пенсійного забезпечення 

працівників прокуратури у відповідності до вимог статті 86 Закону України «Про 

прокуратуру» ГПУ направлено відповідне звернення до Ради прокурорів України стосовно 

врегулювання в межах компетенції вказаного проблемного питання. 

Реформа пенітенціарної системи. Представниками ВРУ, державних органів та 

громадськості, релігійних організацій, а також науковців (зокрема представників 

Консультативна місія ЄС в Україні, Національного центру правозахисту, ГО «Асоціація 

фахівців психологічної допомоги», Голову Душпастирської ради, Інституту КВС України, 

Академії Державної пенітенціарної служби) за координацією Мін’юсту готуються 

пропозиції до проекту Закону України «Про пенітенціарну систему». З метою підготовки 

узгодженої редакції положень законопроекту, пов’язаних з питаннями психологічної 

підтримки та душпастирської діяльності: до 01.04.2017 було забезпечено збір та 

узагальнення пропозицій до тексту законопроекту; 04.04.2017 проведено засідання робочої 

групи, на якому обговорено зазначені пропозиції. Законопроект опрацьовується 

причетними підрозділами Мін’юсту. 
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Реформування системи пробації.  Розроблені та зареєстровані накази Мін’юсту «Про 

затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації» від 17.01.17 № 

98/5, «Про затвердження Порядку складення досудової доповіді» від 27.01.17 №200/5, 

внесено зміни до наказу Мін’юсту від 19.03.13 №474/5 «Про затвердження Порядку 

виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт» 

(наказ Мін’юсту від 17.01.17 №100/5). Розроблено проект наказу Мін’юсту «Про 

затвердження порядку виконання покарання у вигляді штрафу». 

Підготовлено оновлений проект наказу Мін’юсту, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ та 

МВС «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, органу пробації 

та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (направлений до 

Мінсоцполітики, МОН, МОЗ та МВС на підпис міністрами). 

В причетних підрозділах Мін’юсту розглядається проект Порядку взаємодії 

підрозділів пробації, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах 

дітей у заходах, які вживаються щодо дітей, які обвинувачуються або визнані винними у 

порушенні кримінального законодавства. 

18.08.2017 видано наказ Мін’юсту № 2649/5 Про затвердження Типового положення 

про уповноважений орган з питань пробації та Типового положення про сектор ювенальної 

пробації. 

На базі Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України створено окремий цикл з підготовки персоналу 

пробації. 

Мін’юстом за участю міжнародних експертів розроблено навчальні програми для 

персоналу пробації: 

Дві 12-денні програми підвищення кваліфікації персоналу пробації (84 навчальних 

години). Одна з програм має спеціалізацію з підготовки персоналу пробації для роботи з 

неповнолітніми правопорушниками.  

30-денну програму (180 навчальних годин) первинної професійної підготовки 

персоналу пробації. Навчальний процес розрахований на 16 тижнів: 2 тижні установча сесія 

– 12 тижнів кероване стажування за місцем роботи – 2 тижні залікова сесія.  

Протягом року заплановано проведення навчання з первинної професійної підготовки 

та підвищення кваліфікації 1344 працівників органів пробації, що становить 42% від 

загальної кількості працівників з урахуванням пропускної спроможності Білоцерківського 

центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально – виконавчої служби 

України. 

Започатковано навчання персоналу уповноважених органів з питань пробації у 

Дніпровському центрі підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України. Створено навчальну програму первинної професійної 

підготовки персоналу органу пробації «Вступ до професії» за дистанційною формою 

навчання. 

У взаємодії з міжнародними експертами розроблено проект Стратегії комунікативної 

політики в рамках пробації, визначено відповідальних посадових осіб за реалізацію 

інформаційної політики з питань пробації у міжрегіональних управліннях Мін’юсту (47 

осіб), перелік суб'єктів комунікації в рамках пробації налічує понад 40 органів, установ і 

організацій, дотичних до діяльності уповноваженого органу з питань пробації, відкрито 

сторінку «Пробація України» (Probation in Ukraine) та шість «регіональних сторінок» для 

кожного Управління пробації в соціальній мережі Facebook. Розміщено відомості про 

пробацію у довідковій інформаційній системі «Вікіпедія». 

В рамках Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» підготовлено 

відеофільм про впровадження пробації в Україні. 

16.02.17 в м. Києві відкрито Центр ювенальної пробації. 
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Розроблено макети інформації для розміщення на інформаційних стендах в 

приміщеннях органів, установ і організацій, дотичних до діяльності уповноваженого органу 

з питань пробації та веб-сайтах місцевих державних адміністрацій відповідного рівня 

(виконавча влада в областях, районах) та сільської, селищної, міської, районної, обласної 

рад (територіальні громади). 

У червні на рівні Міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Мін'юсту здійснено публікацію статті про переваги і роль пробації у 

310 районних і місцевих друкованих виданнях із загальним накладом в 1 млн. 612 тис. 647 

примірників (охоплено 3,8% населення країни). 

Всеукраїнською мережею «ЛЖВ» надруковано листівку про пробацію загальним 

накладом 10 000 шт. для подальшого розповсюдження на регіональному рівні 

уповноваженими органами з питань пробації. 

За 8 місяців 2017 р. на «регіональних сторінках» соціальної мережі Facebook 

висвітлено 579 матеріалів про пробацію. 

Розвиток діяльності суду присяжних. Мін’юстом розроблено проект Закону «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення 

порядку розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних». 

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 31 КПК, 

відповідно до яких розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 

восьми років або довічного позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі 

трьох професійних суддів або судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох 

присяжних за клопотанням обвинуваченого. 

Також частиною першою статті 391 КПК в редакції проекту Закону встановлюється, 

що головуючий під час наради суду присяжних ставить на обговорення питання, що 

стосуються доведеності події злочину, винуватості чи невинуватості обвинуваченого у його 

вчиненні, міри покарання, яка має бути йому призначена; наявності обставин, що 

обтяжують або пом’якшують його покарання. 

Проект Закону схвалено на засіданні Уряду від 09.08.2017 та внесено на розгляд 

Верховної Ради України (реєстр. № 7022 від 10.08.2017). 

Забезпечення створення рівних можливостей для доступу осіб до правової допомоги 

та правосуддя, підвищення рівня правової спроможності територіальних громад та 

спільнот. З вересня 2016 р. в Україні відкрито більше 400 бюро з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, до основних функцій яких віднесено активне 

правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади та сприяння посиленню їх 

правової спроможності.  

Крім того, регіональними та місцевими центрами з надання БВПД постійно 

розробляються та розповсюджуються методичні рекомендації для органів місцевого 

самоврядування щодо роз’яснення належної організації та надання ними безоплатної 

первинної правової допомоги на рівні територіальних громад. У середньому, щомісячно 

регіональними та місцевими центрами розробляється та поширюється понад 60 методичних 

рекомендацій для органів місцевого самоврядування. 

За результатами проведеного пілотного опитування, орієнтованого на визначення 

основних правових проблем в територіальних громадах: Лиманська (Донецька область), 

Жовтоводська (Дніпропетровська область), Соснівська (Львівська область) та Музиківська 

(Херсонська область), яке проведене Координаційним центром за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження» та українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова 

допомога в Україні», у липні 2017 року проведено засідання робочої групи. На засіданні 

було презентовано результати пілотних досліджень, окреслено головні нагальні питання, 

які будуть вирішуватися в громадах та на підставі яких, в подальшому, будуть розроблятися 

програми надання безоплатної правової допомоги для вирішення пріоритетних правових 
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проблем у громадах. Триває робота з узагальнення напрацьованих результатів учасниками 

робочої групи та поширення їх в усі центри з надання БВПД. 

Реформування системи державного управління та розвиток електронного 

урядування. Комісією з питань вищого корпусу державної служби у І кварталі проведено 43 

конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А», з них: 1 - на 

зайняття посади заступника Держсекретаря КМУ; 9 - на заняття посади 

керівника/заступника керівника ЦОВВ;  33 - на зайняття посад голів райдержадміністрацій. 

Протягом ІІ кварталу Комісією проведено 24 конкурси на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «А», з них: 2 – на заняття посади керівника/заступника 

керівника ЦОВВ; 22 – конкурси на зайняття вакантних посад голів районних державних 

адміністрацій. 

У ІІІ кварталі Комісією проведено 17 конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «А», з них: 

1 – на зайняття вакантної посади керівника апарату Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

4 – на заняття посади керівника/заступника керівника ЦОВВ;  

12 – конкурсів на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій. 

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги EGOV4UKRAINE організовано 

закупівлю технічної платформи системи інтероперабельності (системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) та робіт із її впровадження. 

Реалізовано пілотний проект щодо запровадження тестової електронної взаємодії між 

базовими державними реєстрами. З метою зменшення паперового документообігу, 

розробляється модуль СЕВ ОВВ для реалізації електронного погодження нормативно-

правових актів. Заплановано впровадження авторизації користувачів за допомогою ЕЦП, 

нового формату електронного документа на основі контейнеру ASiC, побудова резервного 

ЦОД. 

Свобода слова, інформаційна політика та впровадження Дорожньої карти 

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій. Держкомтелерадіо як акціонер і 

розпорядник бюджетних коштів  Національної суспільної телерадіокомпанії України 

(НСТУ) забезпечує державним фінансуванням телерадіокомпанію в рамках бюджетної 

програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії». 

За результатами перемовин із представниками Японського агентства міжнародного 

співробітництва «Джайка» (JICA) Держкомтелерадіо став бенефіціаром проекту 

міжнародної технічної допомоги «Проект розвитку потенціалу суспільного мовника в 

Україні», який проваджуватиметься в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Японії 

про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004 р. та фінансуватиметься 

JICA. У рамках виконання Проекту передбачено підвищення кваліфікації персоналу НСТУ, 

в тому числі щодо вироблення  якісного контенту, створення для висвітлення природних 

катастроф та надзвичайних ситуацій тощо. 

Держкомтелерадіо в межах компетенції продовжує здійснювати  заходи, спрямовані 

на реалізацію Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих 

засобів масової інформації».  

На сьогодні у Зведеному переліку 690 комунальних і державних  видань, з них  

комунальних - 612 видань, 78 - державних. Зведений перелік постійно доповнюється, 

оновлена інформація щомісячно розміщується на веб-сайті Держкомтелерадіо. 

Станом на кінець вересня за результатами моніторингу: 93 друкованих ЗМІ та 

редакцій – учасників першого етапу – здійснили перереєстрацію друкованих ЗМІ із 

збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості; 79 

юридичних осіб перебувають в процесі припинення; 39 реорганізованих редакцій очікують 

наразі перереєстрації друкованого ЗМІ; у 32 редакцій – учасників першого етапу – не 

підготовлені відповідні документи для подання державному реєстратору; 1 юридичну особу 

припинено. 
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Окрім того, підготовлено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку 

надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації 

місцевої сфери розповсюдження», який надіслано на розгляд та погодження до 

заінтересованих органів.  

8.06.2017 у ВРУ зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Закону України 

«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» 

(реєстр. № 6560) щодо удосконалення механізму реформування друкованих засобів масової 

інформації.  

Ситуацію щодо вільної роботи журналістів активно відслідковують громадські медіа-

організації. Щомісяця ГО «Інститут масової інформації» (ІМІ) проводить моніторинг із 

зазначеного питання та оприлюднює його результати на власному веб-сайті і розповсюджує 

у ЗМІ.  

Відповідно до моніторингу «Барометр свободи слова» протягом січня–вересня 2017 

р. ІМІ зафіксував 116 порушень свободи слова та прав журналістів: вбивств – 0; побиття – 

21; перешкоджання – 64; цензура – 5; погрози – 26. 

Питання стану розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами 

учинення злочинів відносно працівників ЗМІ, перебуває на особливому контролі 

керівництва Головного слідчого управління НПУ. 

Протягом восьми місяців 2017 р. слідчими НПУ розпочато розслідування 166 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з перешкоджанням законній професійній 

діяльності журналістів, з яких: ст. 171 ККУ -123, ст. 345-1 ККУ-35, ст. 347-1 ККУ - 7, 348-1 

ККУ - 1. 

За цей же період до суду з обвинувальним актом направлено 12 кримінальних 

проваджень на 13 епізодів. 

Всього за останні 5 років зареєстровано майже 800 злочинів, учинених відносно 

журналістів. До суду направлено обвинувальні акти по 65 злочинам, вчиненим відносно 

журналістів та 446 закрито. 

В залишку перебуває 278 кримінальних правопорушень даної категорії ст. 171 ККУ -

218, ст. 345-1 ККУ - 47, ст. 347-1 ККУ- 12,348-1 ККУ - 1. 

З метою відновлення функціонування та розвитку ЗМІ місцевої сфери 

розповсюдження в умовах проведення АТО в окремих районах Донецької та Луганської 

областей Мінінформполітики за участю причетних державних установ підготовлено 

проекти Концепції державної інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях 

Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. 

Забезпечено друк та розповсюдження двох випусків друкованого ЗМІ «Донбас 

інформ» для мешканців Сходу України. 

План заходів з реалізації Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних 

комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України та Міжнародним 

секретаріатом НАТО від 22.09.2015 перебуває у стані реалізації.  

На 2017 р. спільно з Центром інформації та документації НАТО в Україні (ЦІД НАТО) 

заплановано проведення 19 заходів, спрямованих на розбудову системи стратегічних 

комунікацій в Україні. 

Результати аудиту 22 ЦОВВ, проведеного на виконання згаданого Плану заходів, були 

враховані у формуванні механізму реалізації Доктрини інформаційної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 25.02.2017 № 47. 

У межах поставлених завдань, визначених у Доктрині інформаційної безпеки, 

налагоджено роботу МІП, АРНБОУ та МОУ над розробкою проекту Центру стратегічних 

комунікацій при НУО ім. І.Черняховського (проведений аналіз поточних навчальних 

програм; вивчений досвід НАТО з формування курсів для оперативно-стратегічного та 

оперативно-тактичного рівня командування; сформована Концепція Центру стратегічних 

комунікацій; підготовлений проект навчальної програми для пілотного проекту). 
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У НУО ім. І. Черняховського здійснюється підготовка слухачів оперативно-

тактичного рівня спеціальності «Забезпечення військ (сил)»  за спеціалізаціями: 

«Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах»; «Інформаційно - 

пропагандистське забезпечення та ідеологічна робота у військах (силах)». 

Для слухачів оперативно-стратегічного рівня підготовки запроваджено вивчення 

навчальної дисципліни «Інформаційна безпека держави у воєнній сфері». Пройшла 

практичну апробацію та рекомендована до використання у ЗСУ науково-дослідна робота 

«Верифікація методики виявлення та оцінки рівня негативного інформаційно-

психологічного впливу на особовий склад військ (сил)». 

Продовжується опрацювання  науково-дослідних робіт за темами:  

«Обґрунтування шляхів розвитку теоретичних основ забезпечення інформаційної 

безпеки держави у воєнній сфері»; 

«Розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом  

інформаційних систем у Міністерстві оборони України». 

Відбувся візит групи експертів НАТО до НУО ім. І. Черняховського для надання 

допомоги у розробці програми навчального курсу зі стратегічних комунікацій, 24-

29.07.2017. 

В Апараті РНБО України спільно з МЗС, МІП та НІСД організовано вивчення 

практичних механізмів використання стратегічних комунікацій державними органами у 

кризовий період. Протягом серпня-вересня розпочато проведення відповідного аудиту 

структурних підрозділів органів державної влади (передусім сектору безпеки і оброни) 

щодо їх спроможностей здійснювати належну кризову комунікацію. В НІСД 

опрацьовуються та узагальнюються матеріали, отримані від учасників аудиту у сфері 

кризових комунікацій. 

МІП підготувало проект рішення щодо утворення Координаційної ради з побудови 

системи стратегічних комунікацій. Триває розробка стратегії публічної дипломатії України: 

створено перший робочий проект Стратегії, який наразі ще продовжує доповнюватися 

пропозиціями, що надходять від залучених експертних кіл та радників.  
В процесі імплементації знаходиться комунікаційна кампанія про прогрес реформ в 

Україні в рамках фреймворку «Progress. Partnership. Prosperity». 

У Міноборони завершується опрацювання проекту військового стандарту 

«Стратегічні комунікації держави у воєнній сфері. Терміни та визначення». 

Сформовано Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу МОУ, який 

розпочав діяльність з 01.09.2017. 

В СБУ проводиться робота з підвищення кваліфікації фахівців у сфері стратегічних 

комунікацій. Проведено ряд робочих зустрічей з вивчення досвіду та ефективності вжитих 

заходів у сфері стратегічних комунікацій в спецслужбах держав – партнерів. 

В Нацакадемії СБУ: 

- на регулярній основі діє робоча група з реалізації окремих положень Дорожньої 

карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій;  

- згідно навчальних планів у січні і березні поточного року проведені курси для 

фахівців та керівного складу СБУ з тематики стратегічних комунікацій; 

- проводиться планова робота щодо вивчення потреб підрозділів Служби у підвищенні 

кваліфікації фахівців у сфері стратегічних комунікацій; 

- виданий спеціалізований випуск журналу «Інформаційна безпека людини, 

суспільства, держави» № 1(21), 2017 із проблем стратегічних комунікацій; 

-  у 2017-2018 навчальному роках започатковано проведення двох додаткових потоків 

підвищення кваліфікації оперативного складу СБ України «Стратегічні комунікації у 

соціальних мережах: аналіз, створення та розповсюдження контенту». 

В НА СБ України було проведено тренінг «Деструктивні стратегічні комунікації в 

гібридних війнах: технології протидії» в рамках ІІ Міжнародного семінару «Взаємодія 

спеціальних та правоохоронних служб із засобами масової інформації, громадськістю та 
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міжнародними інституціями» (Львів, Вільнюс: ОБСЄ, СБУ, 15-20.05.2017 р.) та 

забезпечено участь у міжнародній конференції «The Riga StratCom Dialog» (05-06.07.2017). 

21.09.2017 у м. Львів відбувся міжнародний семінар «Координація заходів комунікації 

в діяльності органів державної влади – складових кримінальної юстиції», організованому 

за сприяння офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

В рамках проекту «Розбудова моніторингових спроможностей для системи 

стратегічних комунікацій: оцінка інформаційного середовища», започаткованого ЦІД 

НАТО, 14-16.09.2017 р. було організовано ознайомчий візит представників суб’єктів 

сектору безпеки і оборони до МО і ГШ ЗС Литви для перейняття досвіду та його 

подальшого застовування. 

23.06.2017 у Клубі КМУ проведено Перший Всеукраїнський Форум фахівців у сфері 

урядових комунікацій «Єдиний голос». 

4.07.2017 проведено засідання круглого столу з питань нових викликів безпеці і 

новітніх технологій у галузі безпеки за участю Голова ДСНС, Заступник Генсека НАТО 

С.Дукару. 

У вересні-жовтні проводиться навчальний курс для представників органів сектору 

безпеки і оборони України, у ході якого передбачається вивчення практичного досвіду 

країн-членів НАТО у сфері стратегічних комунікацій, зокрема кризових комунікацій, 

військових комунікацій, участі розвідувальних органів та органів безпеки у реалізації 

заходів стратегічних комунікацій. Перший етап навчання - 26-27.09.2017. 

У ІV кварталі планується провести VIII Всеукраїнську наукову конференцію молодих 

вчених, курсантів та студентів «Комунікативні стратегії сучасного суспільства: лінгвістика, 

право, інформаційна безпека», одним з ключових питань якої є стратегічні комунікації в 

умовах гібридної війни. 

Здійснено інсталяцію та налаштування передавального обладнання для трансляції у 

загальнонаціональному державному ефірному просторі програм першого військового радіо 

«Армія FM»3 (населені пункти: Маріуполь, Волноваха, Покровське, Гірник, Очеретяне, 

Слов’янськ, Новоайдар, Щастя) на загальну суму 2,7 млн. грн. Загальне покриття – 17 міст. 

З метою розширення зони покриття радіо «Армія FM» у загальнонаціональному 

державному ефірному просторі інстальовано та налаштовано передавальне обладнання у м. 

Бахмут (на суму 150 тис. грн). 

Здійснено закупівлю: 

аудіо-, відеотехніки та обладнання для забезпечення роботи знімальних груп (у тому 

числі, мобільних медіа-груп в районі проведення антитерористичної операції) на загальну 

суму  1,4 млн. грн.; 

фототехніки та обладнання для забезпечення діяльності Управління комунікацій та 

преси МОУ на суму 97 тис. грн. 

В червні фахівцями НІСД було підготовлено аналітичну доповідь «Активні заходи 

СРСР проти США: пролог до гібридної війни», в якій висвітлюється досвід протидії 

радянській дезінформації з боку США у 80-х рр. 20-го століття та пропонуються шляхи 

оптимізації системи стратегічних комунікацій Україні в контексті протидії російської 

кампанії дезінформації. 

Національна єдність та підтримка національних меншин. Мінкультури надано 

фінансову підтримку ВГО «Всеукраїнське суспільне об’єднання «ГЕОРГІЯ» у розмірі 40,0 

тис. грн. на проведення VIII Фестивалю грузинської культури (28.05.17, м. Київ), а також 

фінансову підтримку у розмірі 60 тис.грн. Всеукраїнській громадській організації 

«Єврейський форум України» на проведення ХХ Міжнародного театрального фестивалю 

«Мандруючі зірки» (10-14.09.2017 р., м.Київ). 

                                                           
3 http://www.armyfm.com.ua  

http://www.armyfm.com.ua/
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Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. МТОТ та банківською 

групою «Кредитна установа для відбудови» (KfW) триває переговорний процес щодо умов 

проекту міжнародної технічної допомоги «Житло для внутрішньо переміщених осіб в 

Україні» (підписання відповідної угоди передбачається до кінця року). 

30.03.17 МТОТ та Представництвом Данської ради у справах біженців в Україні 

підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. У свою чергу Данська рада у 

справах біженців в Україні є виконавцем Проекту «Технічна допомога Уряду України, 

використовуючи досвід Грузії». Метою проекту є зміцнення потенціалу Уряду України у 

сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до міжнародних стандартів 

через цільову технічну допомогу. 

Щоквартально проводиться збір даних щодо об’єктів, які потребують першочергового 

відновлення у Донецькій та Луганській областях. 

Бюджетне планування. Мінфіном з урахуванням кращих європейських практик, у 

тому числі матеріалів, отриманих у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надавалася 

Міністерству Євросоюзом, розроблена модель середньострокового бюджетного 

планування. Основні компоненти розробленої моделі увійшли до відповідних розділів 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 рр., 

схваленої Урядом (розпорядження КМУ від 08.02.17 р. № 142-р). Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» для бюджетів 208 новоутворених об’єднаних 

територіальних громад, у яких відбулися перші місцеві вибори у 2016 р., передбачено 

обсяги міжбюджетних трансфертів – базової та реверсної дотації, освітньої та медичної 

субвенцій. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету здійснюється 

у встановленому законодавством порядку. 

Постановою КМУ від 07.06.2017 № 410 затверджено розподіл у 2017 р. субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад та удосконалено порядок та умови надання вказаної субвенції 

шляхом розширення напрямів її використання. 

Реформа податкової системи. КМУ подано на розгляд ВРУ розроблений Мінфіном 

проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, діючого 

в ЄС» (реєстр. № 7110-1 від 18.09.2017). 

Розробка графіку наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня, 

визначеного Директивою Ради ЄС № 2011/64/ЄС від 21.06.2011, передбачено Додатком 

XXVIII до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Проект Закону встановлює: 

- поступове, до 2025 р., збільшення мінімального акцизного податкового зобов’язання 

до мінімального рівня ЄС - не менше 90 € за 1 тис. штук. Зокрема, у 2018 р. мінімальний 

акциз збільшується на індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7%, у подальшому – 

щорічно до 2025 р. – на 20%; 

- поступове збільшення специфічних ставок акцизного податку до 2020 р. у такій 

самій пропорції, як і мінімальне акцизне податкове зобов’язання;  

- визначення з 2025 р. частки загальної суми податкових зобов’язань у 

середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет не менше 60%. Зазначене забезпечить 

гарантований рівень надходжень акцизного податку до бюджету. 

22 листопада 2016 р. Україна подала заявку на вступ до BEPS-асоціації з 1 січня 2017 

р., чим підтвердила готовність спільно з більшістю країн боротися з агресивним податковим 

плануванням та захищати свої податкові надходження. Обов'язковий мінімальний стандарт 

включає імплементацію таких чотирьох кроків: 

Крок 5. Удосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями. 

Крок 6. Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами.  
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Крок 13. Рекомендації про документації з трансфертного ціноутворення та розкритті 

інформації по країнам (обмін звітами між країнами). 

Крок 14. Удосконалення процедури взаємного узгодження. 

Щодо кроку 5. Україна заповнила відповідні анкети самооцінювання «Самостійний 

аналіз режимів країни» та в травні 2017 р. на засіданні Форуму з питань шкідливих 

податкових практик (FHTP) були проаналізовані наявні податкові режими в Україні та було 

визначено, що в Україні немає податкових режимів, які можуть бути потенційно 

шкідливими.  

Щодо кроку 13. Мінфіном та ДФС за участю представників бізнес асоціацій, 

аудиторських компаній та громадських об’єднань готується проект Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним 

ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби з розмиванням оподаткованої бази 

та виведення прибутку з-під оподаткування». 

Щодо кроків 6 та 14. З метою приєднання до Багатостороннього Інструменту – 

Багатосторонньої Конвенції  (Multilateral Instrument) (крок 15) Мінфіном готується проект 

Розпорядження Президента України «Про уповноваження О. Данилюка на підписання 

Багатосторонньої Конвенції щодо впровадження заходів, пов’язаних з договором про 

уникнення подвійного оподаткування, з метою запобігання розмиванню податкової бази і 

переміщенню прибутків». Зазначена Багатостороння Конвенція охоплює кроки 6 та 14 

плану  BEPS. 

Забезпечено розвиток та повноцінне функціонування електронних сервісів для 

платників податків, зокрема електронного сервісу «Електронний кабінет платника»4. 

З метою законодавчого забезпечення утворення органу протидії фінансовим злочинам 

Мінфіном спільно з Мінекономрозвитку, Мін’юстом, МВС, СБУ, Нацполіцією, 

Генпрокуратурою та ДФС України було утворено міжвідомчу робочу групу, за 

результатами діяльності якої розроблено проект Закону України «Про Службу фінансових 

розслідувань». На Службу покладатимуться функції запобігання, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, 

які прямо чи опосередковано завдають шкоди публічному інтересу у сфері фінансів. Проект 

Закону України «Про службу фінансових розслідувань» в доопрацьованій редакції 

направлено до КМУ (лист від 26.09.2017 №11010-13-3/25849). 

Реформування системи корпоративного управління суб’єктами господарювання 

державного сектору економіки. Вартість активів та чистого доходу державних унітарних 

підприємств та господарського товариства, що віднесені до сфери управління Адміністрації 

Держспецзв’язку, є меншою за розміри, визначені у Критеріях, відповідно до яких 

утворення наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в 

господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) 

належать державі, затверджених постановою КМУ від 10.03.2017 р. № 142. Про прийняте 

рішення, відповідно до якого створення  наглядових рад на державних унітарних 

підприємствах та в господарському товаристві, що віднесені до сфери управління 

Адміністрації Держспецзв’язку, на сьогодні є недоцільним, повідомлено 

Мінекономрозвитку листом від 29.03.17 № 61/03/01-706. Прозорість діяльності державних 

унітарних підприємств та господарських товариств, що віднесені до сфери управління 

Адміністрації Держспецзв’язку забезпечується шляхом розміщення суб’єктами 

господарювання відповідної інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів, проведенням аудиту річної фінансової  звітності суб’єктів господарювання, 

встановленням чітких цілей діяльності суб’єктів господарювання. 

                                                           
4 Наказ Мінфіну від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» 

зареєстрований у Мін’юсті 01.08.2017 за № 942/30810. 



16 

Дерегуляція та створення сприятливого бізнес-клімату. План заходів щодо 

дерегуляції господарської діяльності, затверджений розпорядженням КМУ від 23.08.16 

№ 615-р, містить завдання з проведення дерегуляції у 2016-2017 рр. У електронному 

вигляді звіт про хід виконання Плану щомісячно розміщується на веб-сайті ДРС5. 

Реформування енергетичного сектору. Посилення енергетичної безпеки. 

Консультації з НАТО та державами – членами НАТО у цій сфері відбуваються у рамках 

підготовки до проведення в Києві 16-20 жовтня 2017 р. командно-штабних навчання з 

питань критичної електроенергетичної інфраструктури та реагування на загрози порушення 

стійкості її функціонування. 

5-7.09.2017 проведені спільні Українсько-Американські командно-штабні навчання 

(далі - КШН) з реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня, пов'язану з 

радіаційною аварією на відокремленому підрозділі «Запорізька АЕС» НАЕК «Енергоатом». 

Захід координувався ДСНС за підтримки експертів Агентства зменшення загрози 

Міністерства оборони США. До участі у навчаннях були залучені представники ДСНС 

України, НАЕК «Енергоатом», Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і 

місцевих органів влади України та державних установ (підприємств), а також експерти з 

Державного департаменту, Агентства зменшення загрози МО та Федерального агентства з 

надзвичайних ситуацій США. 

Учасники КШН відпрацьовували 3 модулі сценарію з реагування на можливу 

радіаційну аварію на ВП «Запорізька АЕС». Мета тренування - спрощений аналіз 

радіологічної надзвичайної ситуації, в якій причетні міністерства та відомства України 

відіграють ключові ролі та виконують свої обов’язки, здійснюючи заходи з реагування на 

радіологічну подію національного рівня. Одними з головних завдань організації 

зазначеного заходу є підвищення рівня готовності, покращення навичок керівників 

державних органів щодо прийняття оперативного рішення під час ліквідації наслідків 

можливої аварії національного рівня на АЕС, а також вивчення та уточнення існуючих 

планів, правил і процедур для координації заходів оперативного реагування. 

Також в рамках  «Проекту комплексних навчань та тренувань із забезпечення 

готовності сил реагування», що реалізується в Україні Урядом США через  Агентство 

зменшення загроз Міністерства оборони США (реєстраційна картка № 3435 від 20.07.2016)  

14-15.09.2017 відбулись тактико-спеціальні навчання на ВП Южно-Українська АЕС з 

відпрацювання взаємодії сил оборони та охорони АЕС із силами реагування інших відомств 

відповідно до об’єктових  та регіональних планів взаємодії  протидиверсійного та 

антитерористичного спрямування за. логістичною підтримкою та спостереженням АЗЗ МО 

США. За результатами спостереження за проведенням аналогічних навчань на ВП 

Хмельницька АЕС та ВП Рівненська АЕС у травні 2017 р. АЗЗ МО США підготовлено 

відповідні рекомендації. 

На базі навчального Центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних 

матеріалів ім. Джорджа Кузмича (м. Київ), а також інших локаціях пройшли навчання 

(підвищення кваліфікації) для військовослужбовців на теми «Культура захищеності»,  

«Принципи та правила роботи з детектором виявлення заборонених речовин «SABRE 5000» 

та тепловізором фірми FLIR», «Безпека стаціонарних майданчиків» (авіаційна база 

Kirstland, м. Альбукерк, США) 

На постійній основі здійснюється оперативний обмін інформацією з державами – 

членами НАТО та ЄС стосовно загроз безпеці та обороні. 

21.03.2017 у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО у 

форматі Комітету з партнерств та колективної безпеки, присвячене енергетичній безпеці 

України. До порядку денного було включено питання розвитку енергетичного сектору 

                                                           
5 Інформація про стан виконання Плану розміщується за адресою: http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-

deregulyatsiyi-2016-2017-rr/  

http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
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України, а також проблематики газу як фактор кризи між Україною та РФ. Сторону НАТО 

було поінформовано про результати розгляду справи Трибуналом при Арбітражному 

інституті Торгової палати Стокгольму в рамках першого позову НАК «Нафтогаз України» 

проти ПАТ «Газпром» щодо контракту на постачання газу до України від 2009 року. Також 

було привернуто увагу до негативних наслідків, які матиме проект Північний потік-2 для 

політичної ситуації та енергетичної незалежності Європи. 

11.06.2017 набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії». 

Протокольним рішенням Уряду від 19.07.2017 № 47 схвалено План організації підготовки 

проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону. 

Згідно з наказом Міненерговугілля від 06.09.2017 № 588 «Про організацію роботи 

Міненерговугілля з реалізації положень Закону України «Про ринок електричної енергії» 

створено робочу групу з реалізації положень Закону. 

На першому засіданні РГ, що відбулось 13.09.2017,  прийнято рішення про створення 

восьми робочих підгруп за окремими напрямками розробки нормативно-правових актів: 

- щодо проекту Закону України щодо особливостей погашення заборгованості за 

електричну енергію, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії; 

- щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво 

електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»; 

 - щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсів 

на будівництво нових генеруючих потужностей»; 

 - щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання звільнення від 

аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів для нових 

міждержавних ліній»; 

 - щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження порядку забезпечення 

постачання електричної енергії захищеним споживачам»; 

 - щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення постачальника універсальних послуг»; 

 - щодо проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення постачальника «останньої надії»; 

- щодо правил безпеки постачання. 

09.08.2017 на засіданні Уряду схвалено постанову КМУ № 559 «Про утворення 

Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної 

енергії», розроблену Міненерговугілля на виконання пункту 7 розділу XVII «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону. 

У серпні Міненерговугілля направило проект постанови КМУ «Про затвердження 

Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване 

виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях» для розгляду та 

погодження до заінтересованих органів. 

З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, взятих Україною 

відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також у 

рамках Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, Україна впроваджує систему енергетичного маркування енергоспоживчих 

продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС. Робота Держенергоефективності у 

зазначеному напряму враховує національні інтереси з такого питання як підвищення рівня 

енергоефективності української економіки шляхом використання енергоефективного 

обладнання, а також враховує ключові питання з точки зору українських товаровиробників 

в контексті створення ЗВТ між Україною та ЄС. НКРЕКП має намір імплементувати 

положення стандартного європейського енергетичного законодавства щодо добового 

балансування на ринку природного газу до 01.10.2017. 

30.03.17 – проведено Семінар з оборонних закупівель, під час якого розглядалися 

аспекти інформаційної безпеки, а саме – питання досягнення прозорості при забезпеченні 
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державної таємниці; фінансові та цінові аспекти із ключовим питанням досягнення  

співвідношення ціни-якості як з одним постачальником, так і в конкурентному середовищі; 

31.03.17 – відбулося пленарне засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з 

питань економічної безпеки. Наказом Мінекономрозвитку від 22.08.2017 № 1248-17 

створена Міжвідомча експертна група з підготовки та забезпечення виконання рішень 

СРГЕБ, до складу якої включені представники Мінекономрозвитку, Міноборони, ДК 

«Укроборонпром». 

Здійснення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони 

України. На офіційному веб-порталі Міноборони у розділі «Діяльність» розміщується та 

постійно оновлюється інформація про формування і реалізацію державної політики з 

питань національної безпеки і оборони, реформи і планування у сфері оборони.  

У розділі «Офіс реформ»6 розміщено: 

презентацію Проектного офісу реформ Міноборони «На шляху до нових ЗСУ»; 

інформацію щодо проектів реформування, які здійснюються у Міноборони, звіти про 

їх виконання та актуальні питання щодо реформування; 

інформацію про засідання Комітету реформ Міноборони та ЗСУ. 

Міноборони підготовлено, направлено до вітчизняних ЗМІ та оприлюднені через 

офіційний веб-портал понад 4700 інформаційних повідомлення і прес-релізи, серед яких 

близько чверті становили матеріали на тематику формування і реалізації державної 

політики з питань національної безпеки і оборони. 

Міноборони видано та розповсюджено україномовний (2500 примірників) та 

англомовний (1500 примірників) варіанти щорічного видання «Біла книга – 2016. Збройні 

Сили України». Публікацію та презентацію видання НГУ здійснено у квітні. 

У Міноборони опрацьовано «Запитальник до Кодексу поведінки з військово-

політичних аспектів безпеки», який через МЗС розповсюджено між державами – 

учасницями ОБСЄ. МЗС також поширено серед держав-членів НАТО, у міжнародних 

організаціях збірник «The security sector legislation of Ukraine» (трете видання 2017року). 

Розвиток відносин з НАТО. Забезпечення національного представництва в органах 

НАТО. Ключовою подією для розвитку відносин між Україною та НАТО у 2017 році став 

візит 9-10 липня делегації Північноатлантичної ради на чолі з ГС НАТО Є.Столтенбергом 

в Україну. 

Одним з пріоритетів національних інтересів України на законодавчому рівні на 

передодні візиту ПАР НАТО в Україну було визначено інтеграцію у євроатлантичний 

безпековий простір з  метою набуття членства в Організації Північноатлантичного 

договору. За підсумками засідання 10 липня ц.р. Комісії Україна-НАТО під головуванням 

Президента України оприлюднена Спільна заява з нагоди 20-ї річниці підписання Хартії 

про особливе партнерство між Україною і НАТО7. 

В Декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року зазначається, що «ПДЧ є 

наступним кроком для України (та Грузії) на шляху до членства»8. 

За даними соціологічних досліджень станом на червень 2017 р., 47% українців 

вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки, а на ймовірному 

референдумі  більшість  (69%)  проголосувала б «за»  вступ  до НАТО9.  

                                                           
6 https://defense-reforms.in.ua  

7 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58521-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina--nato-z-nagodi-20-ji-richnici-

khartiji-pro-osoblive-partnerstvo-mizh-ukrajinoju-ta-nato 

8 П. 23 Декларації http://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=uk  

9 http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/gromadsyka-dumka-shhodo-vstupu-v-nato  

https://defense-reforms.in.ua/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58521-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina--nato-z-nagodi-20-ji-richnici-khartiji-pro-osoblive-partnerstvo-mizh-ukrajinoju-ta-nato
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58521-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina--nato-z-nagodi-20-ji-richnici-khartiji-pro-osoblive-partnerstvo-mizh-ukrajinoju-ta-nato
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=uk
http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/gromadsyka-dumka-shhodo-vstupu-v-nato
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Під час послання 7 вересня ц.р. у Верховній Раді про внутрішнє і зовнішнє становище 

Президент України зазначив: «Разом з північноатлантичними партнерами спільно 

розбудовуємо українську армію відповідно до стандартів НАТО, яких вона в основному має 

досягти вже на кінець 2020 року. Впевнений, саме армія стане першою державною 

інституцією, яка відповідатиме критеріям членства в Альянсі. Без формального схвалення 

Плану дій щодо членства ми, тим не менше, виконуємо його в односторонньому порядку. 

Опитування громадської думки показують, що більшість українців підтримують і 

вступ до Євросоюзу, і приєднання до НАТО.  Я не виключаю, що ініціюю в належний час 

відповідний референдум, щоби продемонструвати волю українського народу.» 

Головне внутрішньодержавне завдання полягає у проведенні глибинних 

демократичних реформ всередині держави, максимальному зближенні України з НАТО, 

досягненні взаємосумісності у політичній, безпековій, оборонній, економічній та інших 

сферах, використанні досвіду, дорадчої та матеріально-технічної допомоги НАТО у 

зміцненні боєздатності Збройних Сил України. 

В жовтні ц.р. Кабінетом Міністрів України затверджено оновлене положення про 

Урядовий офіс координайції європейської та євроатлантичної інтеграції України10. 

Основними завданнями Урядового офісу є організаційне, експертно-аналітичне, 

інформаційне забезпечення діяльності у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції 

Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України, 

до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, 

зокрема щодо координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення 

заходів, спрямованих на виконання: 

- Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони (далі — Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської 

інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС; 

- річних національних програм в рамках Комісії Україна — НАТО (далі — 

національні програми Україна — НАТО), рішень Комісії Україна — НАТО у рамках Хартії 

про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору 

та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та 

уповноваженими органами НАТО. 

Триває реалізація Комплексного пакету допомоги Україні, восьми Трастових фондів 

(ТФ) та чотирьох програм з надання допомоги НАТО для України (програми з розбудови 

доброчесності оборонних структур (BI), з  професійного розвитку (PDP), з удосконалення 

військової освіти (DEEP) і «Наука заради миру та безпеки» (SPS)). Розпочато практичну 

фазу імплементації Трастового фонду з протимінної діяльності та протидії саморобним 

вибуховим пристроям. 2 жовтня ц.р. у штаб-квартирі НАТО схвалено проектну пропозицію 

для реалізації зазначеного ТФ. 

Розпочато опрацювання нового проекту щодо забезпечення безпеки зберігання 

боєприпасів та ракет на складах ЗСУ шляхом використання можливостей Трастового фонду 

НАТО з утилізації боєприпасів для покращення живучості та підвищення рівня безпеки 

відповідних військових об’єктів. 

В серпні після проведення консультації із заступником Генсекретаря НАТО з 

оборонних інвестиції К.Грантом Міноборони було направлено до штаб-квартири Альянсу 

звернення щодо отримання допомоги НАТО в утилізації компонентів ракетного палива 

типу «меланж». 

Розпочато роботу Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній 

війні в Україні.  

                                                           
10 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250334224  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250334224
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ЗСУ продовжують брати участь у міжнародних операціях під проводом НАТО, 

зокрема у Багатонаціональних силах КФОР у Косово (40 осіб) та у Тренувально-дорадчій 

місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані (10 осіб). 

МОУ, СБУ, ДСНС, НГУ беруть участь у заходах Меню партнерства НАТО на 2017 

рік. На курсах вивчення іноземних мов у військових навчальних закладах іноземних держав 

проходять підготовку 65 осіб, з них: Канада – 12, Польща – 29, Литва – 9, Словенія – 3, 

Італія – 1, Естонія – 2, Латвія – 8, Туреччина – 1. З них можливими кандидатами для 

заміщення посад у складі Місії України при НАТО розглядаються 19 військовослужбовців 

та працівників ЗСУ. 

До переліку посад штабних елементів партнерства військової командної структури 

НАТО, на які можуть призначатися офіцери Збройних Сил України, внесено дві нові 

посади: 

офіцера штабу з питань планування, політики, військових програм і навчань 

Об’єднаного командування Збройних Сил НАТО (м. Брюнссум, Королівство Нідерланди); 

офіцера штабу з питань планування та програм військового партнерства 

Командування Сухопутних військ НАТО (м. Ізмір, Турецька Республіка). 

Проведено планову ротацію: 

3-х військовослужбовців ЗСУ у складі Коаліційного координаційного центру при 

Центральному командуванні збройних сил США (штаб ВПС США, база Мак-Ділл, м. 

Тампа, штат Флорида); 

5-х військовослужбовців та 1-го працівника ЗСУ до МУН (м. Брюссель, Бельгія). 

Направлено 2-х військовослужбовців Збройних Сил України для проходження 

служби на посадах штабних елементів партнерства: 

офіцера штабу з питань планування, політики, військових програм і навчань 

Об’єднаного командування Збройних Сил НАТО (м. Брюнссум, Королівство Нідерланди); 

офіцера штабу з питань планування та програм військового партнерства 

Командування Сухопутних військ НАТО (м. Ізмір, Турецька Республіка). 

Політичні та дипломатичні заходи щодо забезпечення припинення агресії Російської 

Федерації проти України мирним шляхом та відновлення територіальної цілісності 

України. На постійній основі в ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, ЮНЕСКО, інших міжнародних 

майданчиках, серед партнерів на двосторонній основі поширюється щоденні зведення прес-

центру штабу АТО, інформаційні повідомлення щодо агресії РФ проти України та заходи, 

які вживаються у цьому зв’язку українською стороною, позицію України щодо 

запровадження операції ООН на Донбасі, збереження санкційного режиму ЄС проти РФ, 

протидія спробам РФ легітимізувати окупацію Донбасу та анексію АР Крим. 

На виконання резолюції ГА ООН A/RES/71/205  від 19 грудня 2016 року «Ситуація з 

правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» 

Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини 25 вересня 2017 року опубліковано 

тематичну доповідь  «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній 

Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», у якій зафіксовані факти переслідувань 

та порушень РФ своїх міжнародних зобов’язань. 

МЗС України спільно з низкою країн готується проект оновленої резолюції ГА ООН 

«Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна». 

Контакти з РФ в усіх міжнародних діалогових форматах, а також у рамках 

Тристоронньої контактної групи за участю ключових міжнародних партнерів України 

тривають. 

Україною подані позови проти РФ до МС ООН у Гаазі. 19 квітня Міжнародний суд 

ООН відмовив Україні у тимчасових заходах проти Росії щодо Конвенції про боротьбу з 

фінансуванням тероризму. Водночас, суд у Гаазі погодився ввести заходи з позовом 

України проти Росії для захисту національних меншин в окупованому Криму. 
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Суд зобов’язав РФ утриматися від обмежень кримських татар на представництво своїх 

інтересів (забезпечити діяльність Меджлісу), а також відновити освітній процес 

українською мовою. 

Урядом України було подано до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

декілька міждержавних заяв проти Уряду РФ.  

Зокрема, міждержавні заяви охоплюють скарги Уряду України на порушення прав 

людини, гарантованих статтями 2 (Право на життя), 3 (Заборона катування), 5 (Право на 

свободу та особисту недоторканість), 6 (Право на справедливий суд), 8 (Право на повагу до 

приватного і сімейного життя), 9 (Свобода думки, совісті і релігії), 10 (Свобода вираження 

поглядів), 11 (Свобода зібрань та об’єднання) Конвенції, статті 14 (Заборона дискримінації) 

Конвенції у поєднанні зі статтями 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Конвенції, статті 18 (Межі застосування 

обмежень прав) у поєднанні зі статтею 6 Конвенції та статтями 1 (Захист права власності), 

2 (Право на освіту) та 3 (Право на вільні вибори) Першого протоколу до Конвенції, статтею 

2 (Свобода пересування) Четвертого протоколу до Конвенції, статтею 1 (Загальна заборона 

дискримінації) Дванадцятого протоколу до Конвенції. 

На цей час у провадженні ЄСПЛ знаходиться 5 міждержавних справ України проти 

Росії. Продовжується збір доказової бази безпрецедентного порушення РФ прав і свобод 

людини з метою підтримання поданих до ЄСПЛ заяв проти Росії. 

Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 введено в дію рішення РНБОУ 

від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)», яким затверджено актуалізований список санкцій, 

застосованих до 468 юридичних осіб та 1228 фізичних осіб, серед яких за поданням СБУ 

застосовано санкцій до 325 юридичних та 465 фізичних осіб. 

Участь України в міжнародних заходах щодо підтримання миру і безпеки, боротьби 

з тероризмом. Забезпечено участь українського контингенту (інженерний підрозділ 

чисельністю 40 військовослужбовців та 18 одиниць автомобільної та спеціальної техніки) 

в операції у складі КФОР та національного персоналу (10 військовослужбовців) в 

тренувально-дорадчій  Місії НАТО «Рішуча підтримка» в ІРА. 

У першому півріччі проведено планову ротацію 5-х військовослужбовців зі складу 

національного персоналу у тренувально-дорадчій Місії НАТО «Рішуча підтримка». 

На кінець вересня 2017 р. призначено ротацію 4-х військовослужбовців зі складу 

національного персоналу у тренувально-дорадчій Місії НАТО «Рішуча підтримка». 
Сплановано ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях, які визначено для режимно-

секретного органу Національного контактного пункту Військово-Морських Сил Збройних 

Сил України (м. Одеса) у рамках операції НАТО «Морський охоронець». Розпочато 

підготовку проектної документації для встановлення технічних засобів пожежної та 

охоронної сигналізації. 

У січні міністрами оборони Литви, Польщі та України підписано Сертифікаційний 

лист про набуття спільною литовсько-польсько-українською бригадою 

(ЛИТПОЛУКРБРИГ) повних оперативних спроможностей до виконання місій з 

підтримання миру відповідно до стандартів НАТО. 

СБУ проведено захід з антитерористичної тематики: 12.01.17 у м. Київ – методичний 

семінар «Взаємодія з країнами НАТО у сфері протидії інформаційній війні з боку Російської 

Федерації». 

Підготовлено з використанням провідного іноземного досвіду та подано на 

затвердження до Вченої ради НА СБ України монографію «Загрози терористичного 

характеру: формалізація, аналіз, оперативна протидія». Підготовлено до видання 

монографію «Злочини, що вчиняються з використанням зброї або вибухових пристроїв та 

речовин». 

Міноборони забезпечено участь у 17-й щорічній конференції Робочої групи з 

вивчення конфліктів Консорціуму оборонних академій та дослідницьких інституцій на 
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тему: «Використання військових у внутрішніх справах – минулий досвід, поточні питання 

та перспективи» (29.05-02.06.2017, м. Бухарест, Румунія). 

СБУ вживаються заходи з протидії розповсюдженню міжнародної терористичної 

діяльності. 

06.02.17 прокуратурою Сумської обл. відкрито кримінальне провадження 

№ 42017200000000062 за ч. 1 ст. 161 та ч. 1 ст. 300 КК України на підставі здобутих 

підрозділом СБУ матеріалів щодо причетності активіста однієї з ісламських релігійних 

структур м. Суми до ввезення в Україну та поширення на території регіону літератури та 

інших друкованих матеріалів, що пропагують релігійно-екстремістську діяльність, культ 

насильства на основі національної та релігійної нетерпимості. 

У взаємодії з партнерською спецслужбою виявлено та припинено діяльність в м. Київ 

групи іноземців – вихідців із Пакистану, які прибули на територію України з метою 

пропагування ідеології МТО «Лашкар-е-Тайба» та вербування нових членів. Реалізовано 

комплекс спільних з ДМС України заходів, спрямованих на унеможливлення подальшого 

перебування керівника вказаної групи на території нашої держави. 

16-18.09.2017 у м. Варшава в рамках Щорічної оглядової наради ОБСЄ з 

проблематики людського виміру представник СБ України зробив доповідь щодо захисту 

прав людини та боротьби з тероризмом у контексті триваючої агресії РФ проти України та 

порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях. 

СБУ локалізовано діяльність громадянину Іраку, студента Сумського державного 

університету, який серед мешканців обласного центру здійснював пошук прихильників 

ідеології міжнародних терористичних організацій для їх залучення до популяризації 

радикального ісламу на території України, зокрема ідеології угрупування «Ісламська 

держава». 

СБУ щотижнево проводиться брифінг для представників спецслужб та 

правоохоронних органів країн-партнерів з питань безпекової ситуації в районі АТО.  

21.03.17 у м. Страсбург (Франція) співробітник СБУ взяв участь у другому засіданні 

цілодобових контактних пунктів «Мережа 24/7», призначених для обміну інформацією між 

правоохоронними органами держав-членів РЄ стосовно іноземних бойовиків-терористів. 

Мета  участі у заході – отримання інформації стосовно організаційної структури «Мережі 

24/7», контактних осіб, функціональних завдань, порядку обміну інформацією, інших 

процедурних питань із впровадження механізму мережі. 

СБ України проводиться робота з обміну інформацією з іноземними спеціальними 

службами та правоохоронними органами стосовно об’єктів двосторонньої оперативної 

зацікавленості та з питань протидії діяльності міжнародних терористичних організацій, 

недопущення проникнення на територію України осіб, причетних до терористичної 

діяльності.  

10.07.2017 у м. Київ відбулася зустріч керівництва СБУ із заступником Генсека НАТО 

– керівником Об'єднаного департаменту з питань розвідки та безпеки МС НАТО щодо 

питань розвитку співробітництва. 

У рамках міжнародної операції, що здійснювалась Службою спільно із партнерськими 

спецслужбами, у результаті комплексу оперативних, оперативно-технічних заходів та 

слідчих дій, у травні припинено діяльність в Україні осередку міжнародної терористичної 

організації «Ісламська держава Іраку і Леванту». 

На території Волинської обл. затримано громадянина Узбекистану, члена МТО 

«Ісламський рух Туркестану», причетного до діяльності Одеського осередку МТО «ІДІЛ», 

який розшукується за вчинення злочинів терористичного характеру в Узбекистані та 

причетний до вчинення насильницьких злочинів загально-кримінальної спрямованості на 

території Узбекистану, Росії та України. 

У с. Розсудів, Ріпкинського району Чернігівської обл. затримано члена міжнародної 

терористичної організації «Ісламський рух Узбекистану» (входить до складу МТО 

«Ісламська Держава Іраку та Леванту»), громадянина Узбекистану Холмуродова А.А., 1985 
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р.н., який розшукується правоохоронними органами Узбекистану за скоєння злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 244-2 (створення, керівництво, участь в релігійних екстремістських, 

сепаратистських, фундаменталістських чи інших заборонених організаціях) КК 

Узбекистану. Холмуродова А.А. затримано в порядку ст. 582 КПК України як особу, що 

вчинила злочин за межами нашої держави. 

Виявлено прихильника МТО «ІДІЛ», громадянина Росії «Д», який перебуває у 

міжнародному розшуку за участь у вчиненні серії замовних убивств у м.Москві (РФ). За 

вказаним фактом поінформовано спецслужби США. 

За результатами вжитих спецпідрозділами Служби у взаємодії з іншими 

правоохоронними органами заходів щодо запобігання використання території України для 

контрабанди зброї та інших протиправних намірів, 29.04.17 за матеріалами спецпідрозділу 

УСБУ в Харківській обл. у рамках кримінального провадження повідомлено про підозру у 

скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, двом громадянам України, 

які організували незаконне переміщення через державний кордон України (як з країн 

Західної Європи і РФ так і у зворотному напрямку) вогнепальної зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин, а також здійснювали злочинну діяльність, пов’язану з переробкою 

травматичної зброї у вогнепальну. За результатами проведених обшуків з незаконного обігу 

вилучено понад 30 одиниць різних видів зброї, комплектуючі до зброї та знаряддя для її 

виготовлення, понад 200 набоїв, банківські картки, кошти, фіктивні паспортні документи 

та інші предмети злочинної діяльності. 

Крім цього, в рамках започаткованих спільних операцій Служби здійснювався 

інформаційний обмін з партнерськими спецслужбами з метою перевірки осіб та суб’єктів 

господарської діяльності на предмет причетності до організації та функціонування каналів 

переміщення (контрабанди) до країн, що перебувають під санкціями РБ ООН, звичайних 

видів озброєнь, технологічної документації у сфері виробництва засобів доставки зброї 

масового знищення, послуг військового призначення, хімічних речовин. 

Спільно з партнерськими спецслужбами країн НАТО проводяться операції, 

спрямовані на виявлення каналів контрабанди зброї з підконтрольних НЗВФ «ДНР/ЛНР» 

територій зброї та радіоактивних речовин до країн ЄС та Близького Сходу. 

В цілому, в рамках протидії міжнародному тероризму на території України з початку 

2017 р. у взаємодії зі спецслужбами та правоохоронними органами іноземних держав з 

початку року попереджено 14 фактів скоєння можливих терористичних проявів шляхом 

виявлення та затримання осіб, стосовно яких є відомості про їх причетність до діяльності 

міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій. Зокрема: 

- спільно з партнерськими спецслужбами на території України виявлено громадянина 

Таджикистану, який створив в Україні стійку групу із числа вихідців із Республіки 

Таджикистан, які беруть активну участь у переправленні іноземних бойовиків-терористів 

«ІДІЛ» з сирійсько-іракської зони бойових дій до України з метою забезпечення їх 

подальшого виїзду до країн Європи та Центральної Азії; 

- у м. Харкові затримано громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку 

за участь у діяльності міжнародних терористичних організацій на території Сирії; 

- затримано члена «ІДІЛ» із числа громадян РФ, який перебуває у міжнародному 

розшуку та мав намір виїхати до ЄС для проведення терористичної діяльності; 

- у м. Києві виявлено та затримано прихильника «ІДІЛ», який брав участь у бойових 

діях в Сирії та незаконно перебував в Україні. 

З початку 2017 р. заборонено в’їзд в Україну  400 іноземним громадянам (з яких понад 

300 є членами «ІДІЛ»), які причетні до діяльності міжнародних терористичних організацій. 

7 іноземців видворено з території України. 

11.07.2017 у м. Київ за підтримки Представництва ЄС в Україні проведено 

конференцію щодо контролю за обігом вогнепальної зброї. 

11.07.2017 на Харківщині викрито функціонування потужного каналу контрабанди 

вогнепальної зброї в Україну. До складу міжнародного злочинного угруповання входили як 
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громадяни України, так і інших європейських країни, а також особи з подвійним 

громадянством. Зловмисники незаконно вивозили бойові пістолети відомих іноземних 

виробників, маскуючи їх під пістолети для відстрілу патронів Флобер калібру 4 мм. В 

Україні контрабандна зброя реалізовувалася через мережу Інтернет. 12.07.2017 

зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК 

України. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено ще майже 300 

одиниць вогнепальної зброї та комплектуючих. 

На Івано-Франківщині викрито спробу незаконного переміщення громадянином 

України мисливської зброї, яка за даними Інтерполу була викрадена на території Іспанії, а 

в липні 2017 р. поза митним контролем переміщена до України. 

СБУ здійснюється вивчення та практичне впровадження світових практик у сфері 

боротьби з тероризмом. 

30.01.–03.02.17 в м. Києві в СБУ проведено навчальний курс щодо вивчення кращих 

практик західних країн у сфері взаємодії з партнерами, системного аналізу інформації та 

форм комунікації з суспільством. Захід проведений за підтримки Офісу безпеки НАТО. 

Група співробітників СБУ пройшла навчальний курс за тематикою розслідування 

злочинів терористичного характеру, організованого за підтримки партнерської 

правоохоронної структури Великої Британії. 

У період 17-28.04 та 22-26.05.2017 у м. Київ співробітники Служби пройшли 

навчальні курси-практикуми, організовані експертами ЦРУ США, з набуття навичок 

оперативно-розшукової роботи, зокрема пошуку і розробки об’єктів оперативної 

зацікавленості.  

8-11.05.2017 - взяли участь у тематичному курсі тренінгових навчань, організованих 

Цивільною гвардією Іспанії, з протидії вербуванню терористів у Середземноморському 

регіоні (Іспанія). 

2-4.05.2017 - взяли участь у семінарі «Ув’язнені терористи, виклики й загрози» у 

м. Гарміш-Партенкірхен, Німеччина, а також пройшли навчальний курс за тематикою 

розслідування злочинів терористичного характеру, організованого за підтримки 

партнерської правоохоронної структури Великобританії. 

Підготовлено та видано монографію «Загрози терористичного характеру: 

формалізація, аналіз, оперативна протидія»: моногр.  

ГУР МОУ проведено узагальнення позитивного досвіду іноземних держав (США, 

Великобританія, ФРН, Франція) у сфері протидії тероризму, реагування на кризові ситуації 

внаслідок вчинення терористичних актів, за підсумками якого відповідні аналітичні 

матеріали опубліковано в інформаційно-аналітичному бюлетені «Міжнародний тероризм: 

оцінка загроз та питання протидії». 

Для особового складу підрозділів спеціального призначення Військової служби 

правопорядку у ЗСУ під керівництвом інструкторів військової поліції Литовської 

Республіки проведено курс «Охорона VIP осіб» (03-28.07.2017). Підготовлено 12 осіб. 

Представники Військової служби правопорядку у ЗСУ взяли  участь у Конференції 

Керівників військової поліції держав – членів НАТО (18-22.09.2017, м. Рим, Італійська 

Республіка). 

СБУ ініційовано відпрацювання окремих елементів контрдиверсійної операції під час 

проведення у 2017 р. міжнародних військових навчань «Репід Трайдент - 2017», «Сі-Бриз - 

2017», багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів збройних сил у рамках GMTG-

U. В українсько-американському навчанні «Сі Бриз-2017» взяли участь 2 кораблі, 7 катерів, 

2 патрульні літаки, 1 вертоліт та 95 військовослужбовців ДПСУ. 

Координаційними групами при регіональних органах СБУ організовано проведення 

командно-штабних навчань на залізничній станції «Київ – Пасажирський», у Чернівецькій 

міській раді, КП «Харківський метрополітен», Миколаївській державній адміністрації, 

Івано-Франківській філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. 
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У червні 2017 р. МТОТ започаткована співпраця з навчально-науковим комплексом 

«Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» Національного технічного 

університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського», який є частиною системи Світових центрів даних 

Міжнародної ради з науки (ICSU).  

Проведено робочі консультації з профільними фахівцями Національного технічного 

університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського» щодо розробки методології аналізу та оцінки 

ризиків виникнення конфліктів на території України. 

Внесено робочу пропозицію представнику в Україні громадської організації «Центр з 

питань цивільних осіб в умовах конфлікту (CIVIC)» щодо можливої взаємодії з даного 

питання, зокрема, із залученням американських експертів. 

15 червня 2017 р. МТОТ організувало круглий стіл, присвячений  позитивному 

досвіду інших держав у сфері запобігання та протидії конфліктам, а також обговоренню 

нової магістерської програми «Врегулювання конфліктів та медіація» у Національному 

технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за участю посла Великої 

Британії в Україні, тимчасово повіреного у справах Посольства Швейцарії в Україні, 

старшого співробітника Центру по вивченню проблем безпеки Швейцарського 

федерального інституту та інших. 

Підготовлено інформаційно-аналітичну довідку «Сербсько-хорватський збройний 

конфлікт: причини, перебіг, врегулювання». 

Підготовлено концепцію пілотного проекту «Створення Центру стійкості та 

згуртованості громад» на основі ізраїльського досвіду. Метою проекту є запровадження 

системи, що дозволить підвищити рівень згуртованості та стійкості громад, 

можливості використання спільних ресурсів громад в надзвичайних ситуаціях для 

мінімізації впливу довгострокових наслідків від збройного конфлікту на спільноту, 

розкриття потенціалу громади з можливим позитивним економічним впливом на її 

розвиток. 

МТОТ розпочало роботу з підготовки та проведення міжнародного форуму, 

присвяченого ситуації, що склалася в окремих районах Донецької та Луганської областей, 

шляхів її врегулювання мирним шляхом, участі територіальних громад у цьому процесі. 

Зокрема, розроблено проект плану заходів та кошторис проведення форуму орієнтовно у 

жовтні 2017 р. 

Міноборони проведено низку навчальних заходів (занять, зборів, інструкторсько-

методичних навчань) з організаційним ядром загонів територіальної оборони в усіх 

областях України. Учасники занять отримали поглиблені знання з тактичної, інженерної, 

військово-медичної, топографічної та вогневої підготовки, виконали навчальні вправи 

стрільб із стрілецької зброї та метання гранат. 

ДСНС проведено навчання з питань цивільного захисту для 256 осіб з числа 

керівників та посадових осіб територіальних громад, діяльність яких пов’язана з 

організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, з них: 26 голів об’єднаних 

територіальних громад та їх заступників, а також 17 старост. 

З метою підвищення рівня підготовки населення до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій на суб’єктах господарювання проведено 27 тис. 124 спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

На території об’єднаних територіальних громад створено та розпочато роботу 674 

консультаційних пунктів з інформування населення про методи реагування у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій або збройних конфліктів. 

Підготовлено та направлено на розгляд до МВС проект змін до Порядку проведення 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 

23.10.2013 № 819, стосовно забезпечення виконання заходів цивільного захисту в 

особливий період. 

http://www.ngdc.noaa.gov/wdc/wdcmain.html
http://www.icsu.org/
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Контроль над озброєнням, нерозповсюдженням зброї масового знищення. Державний 

експортний контроль. У березні 2017 р. між державами – учасницями ОБСЄ 

розповсюджено щорічну обмінну інформацію України за документом ОБСЄ «Планування 

в галузі оборони». 

На території України забезпечено проведення: 

за Договором про звичайні збройні сили в Європі 15 інспекцій; за Віденським 

документом 2011 р. – 7 контрольних заходів; за Договором з відкритого неба – 10 місій 

спостережного польоту; за двосторонніми міжурядовими угодами – 4 контрольні заходи. 

Україною на території держав – учасниць проведено: за ДЗЗСЄ – 23 інспекції; за 

Віденським документом 2011 р. – 11 контрольних заходів; за Договором з відкритого неба 

– 10 місій спостережного польоту; за двосторонніми міжурядовими угодами – 6 

контрольних заходів. 

Держекспортконтролем доопрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного використання» (проект Єдиного списку 

товарів подвійного використання) в частині, що стосується узгодження формулювань 

технічних термінів з урахуванням зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Представник Управління верифікації ГШ ЗСУ взяв участь у двох семінарах в рамках 

Верифікаційного координаційного комітету НАТО щодо перевірки та уточнення даних 

щорічної обмінної інформації за ДЗЗСЄ та заходах щодо внесення до електронної бази 

НАТО «Verity» відповідної інформації про Україну (08-14.01.2017 та 04-07.09.2017, м. 

Брюссель,  Бельгія та м. Гайленкірхен, ФРН). 

Представники Управління верифікації Генерального штабу  Збройних Сил України 

провели робочі зустрічі на виконання двосторонніх міжурядових договорів України щодо 

заходів зміцнення довіри та безпеки з представниками верифікаційних центрів Угорщини 

(13-15.02.2017, м. Київ) та Республіки Польща (08-10.08.2017, м. Варшава). 

Начальник Управління верифікації ГШ ЗСУ взяв участь у 27-й щорічній робочій 

зустрічі представників держав ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань  у військово-

політичній галузі та семінарі на тему: «Заходи зміцнення довіри та безпеки (Віденський 

документ 2011 р.)» (28.02-04.03.2017, м. Відень, Австрія). Представники Управління 

верифікації ГШЗСУ взяли участь у: форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки щодо 

тенденцій розвитку збройних сил в контексті протидії загрозам безпеці (05-07.06.2017, м. 

Відень, Австрія); міжнародній конференції на тему: «Створення режиму контролю над 

звичайним озброєнням, придатним для 21-го століття» (05-08.09.2017, м. Берлін, ФРН). 

Інформування громадськості про співробітництво України з НАТО. На постійній 

основі забезпечується інформаційне наповнення сайту «Україна – НАТО»11 розміщено 47 

новинних блока. 

Тривають робочі консультації з громадськими об’єднаннями та недержавними 

організаціями України, що опікуються проблематикою відносин Україна – НАТО та 

питаннями євроатлантичної безпеки, щодо можливості розширення інформування 

громадськості про співробітництво України з Альянсом, у тому числі, в державах –членах 

НАТО. 

До обговорення актуальних проблем АРНБОУ залучав експертів неурядових 

організацій, які спеціалізуються на зовнішньополітичних, безпекових та оборонних 

питаннях, а також представники органів державної влади.   

За запитом громадських організацій Міноборони надається інформація щодо 

взаємодії України з НАТО та про виконання заходів річних національних програм під 

егідою Комісії Україна – НАТО. За запитом Інституту євроатлантичного співробітництва 

                                                           
11 http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua  

http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua
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МВС надано інформацію щодо взаємодії України з НАТО та про виконання заходів РНП-

2017. 

Представники громадських об’єднань та організацій, що входять до Мережі 

партнерства Україна – НАТО, взяли участь у заходах з нагоди 20-ї річниці підписання 

Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, які відбулися у вищих військових 

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів 

України. 

30.01.-03.02.17 і 19-23.06.17 у м. Києві представники СБУ взяли участь у четвертому 

навчальному курсі фахівців британської аналітичної установи John Taylor International 

Partnership за тематикою «Взаємодія СБУ з партнерськими відомствами» і за тематикою 

«Реформування та управління змінами»; у конференції «Реформа розвідки – кращі 

міжнародні практики та доброчесність у міжнародних місіях»; у VIII міжнародній 

конференції «Права людини та урядування у секторі безпеки: виклики реформ в Україні», 

що була організованою Женевським центром демократичного контролю над збройними 

силами, Центром економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, МЗС 

Нідерландів.  

03.02.2017 відбулися урочисті заходи з нагородження переможців Всеукраїнського 

конкурсу фото-, відео робіт «Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді», 

організованого у вересні-грудні 2016 р. Всеукраїнською молодіжною громадською 

організацією «Серце до серця». Основна мета конкурсу – сприяти формуванню 

громадянського світогляду та позиції української молоді на НАТО і привернути увагу 

молоді до проблематики національної безпеки, культурної співпраці. 

Резонансною подією 2017 року стала підготовка і участь за підтримки НАТО 

української команди12 змаганнях «Ігри Нескорених», які у вересні пройшли у Торонто, 

Канада і на яких національна команда здобула 14 медалей. 22.04.2017 на Легкоатлетичному 

ядрі державного підприємства «НСК «Олімпійський», що знаходиться у підпорядкуванні 

Мінмолодьспорту, були проведені перші Національні «Ігри Нескорених».  

03.04.2017 відбулася зустріч у Мінмолодьспорті з Директором ЦІД НАТО та 

студентами та аспірантами Національного університету фізичного виховання і спорту 

України щодо діяльності Альянсу у світі, його принципів та напрямків роботи в Україні. 

Зустріч проходила у контексті імплементації Указу Президента України «Про Концепцію 

вдосконалення інформування громадськості про співробітництво України з НАТО на 

період 2017-2020 роки». Під час заходу обговорювалися питання діяльності України – 

НАТО відповідно до Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, основні 

напрямки діяльності Альянсу, зокрема політичний, військовий, гуманітарний виміри 

діяльності НАТО.  

18.05.2017 в Національному університеті фізичного виховання і спорту України 

відбувся інформаційний день за участю заступника Міністра Мінмолодьспорту з питань 

європейської інтеграції, представників посольств Швеції, Литви та Угорщини в Україні, під 

час якого обговорювалися питання співпраці Україна-НАТО, міжнародної співпраці у 

галузі фізичного виховання та спорту. 

19.05.2017 з нагоди Дня Європи в Україні Заступник Міністра Мінмолодьспорту з 

питань європейської інтеграції та Посол Румунії в Україні провели відкритий урок з учнями 

Київської спеціалізованої школи № 246 із поглибленим вивченням англійської мови. 

Продовжується взаємодія органів державної влади з Всеукраїнським громадським 

об'єднанням «Громадська Ліга Україна – НАТО» з метою підвищення обізнаності 

громадянського суспільства. 

                                                           
12 http://invictusgames.in.ua  
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За інформацією ДССЗЗІ, проведено круглий стіл за участю членів Громадської ради 

при Адміністрації Держспецзв’язку з обговорення ключових питань захисту інформації, 

кібербезпеки та підходів щодо їх вирішення. 

Розпорядженням КМУ від 11.05.2017 №308 затверджено план заходів щодо реалізації 

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України на 2017 р., який передбачає: 

- проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів з актуальних питань 

співробітництва України з НАТО;  

- розповсюдження інформацію про євроатлантичну інтеграцію через ЗМІ, у тому числі 

телеканали, інтернет - видання тощо; 

- проведення публічних заходів за участі представників органів державної влади, 

громадських організацій, представників структур Альянсу і держав-членів НАТО в Україні; 

- проведення навчальних семінарів для представників регіональних і місцевих ЗМІ; 

- видання і розповсюдження тематичної літератури; 

- створення регіональні інформаційні центри з питань євроатлантичної інтеграції 

України. 

Крім того, заплановані  соціологічні дослідження щодо ставлення населення до 

державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України та факторів, які впливають 

на громадську думку.  

Держкомтелерадіо щопівроку здійснює моніторинг висвітлення ЗМІ, а також 

органами виконавчої влади співробітництва України з НАТО. Держкомтелерадіо наказом 

від 27.06.2017 №116 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань виконання Плану заходів 

щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України  та затверджено її склад і положення. 

До складу МРГ увійшли представники Секретаріату КМУ, Міноборони, МЗС, СБУ та 

інших органів виконавчої влади, а також запрошено представників наукових установ та 

громадських організацій. ЦОВВ розроблено відомчі плани заходів щодо реалізації 

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України та роботи щодо їх реалізації. 

Відповідно до домовленостей між Держкомтелерадіо та  ЦІД  НАТО були проведені 

виїзні інформаційних семінари; проекту «НАТО РАДІОМАРАФОН-2017», який проводить 

ГО «Фундація прав людини» за підтримки Представництва НАТО в Україні та Посольства 

Литви. Зокрема, такі заходи відбулися: 28.03.2017 - у м. Дніпро, 29.03.2017 - у м. 

Кропивницький та 11.04.2017 – у м. Суми. 

28.09.2017 відбулися «Інформаційні дні НАТО» у м. Тернопіль, який проводила 

Громадська ліга Україна-НАТО за підтримки ЦІД НАТО, та тренінг для представників 

Тернопільської обласної державної адміністрації з питань євроаітлантичної інтеграції.  

МІП підготовлено відеоматеріали українською, російською та англійською мовами 

про співробітництво України та НАТО. В рамках відзначення у 2017 році 20-ї річниці 

підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО спільно з МЗС 

здійснено підготовку до проведення тематичної фотовиставки у штаб-квартирі НАТО; 

готуються відповідні інформаційні відео та друковані матеріали на цю тематику. 

Міноборони підготовлено і видано в ефір 14 телепрограм і 51 відеосюжет, в яких 

порушувалися актуальні питання співробітництва України з НАТО, зокрема: Центральною 

телерадіостудією Міністерства оборони України – 9 телепрограм і 17 відеосюжетів; 

телерадіостудією МОУ «Бриз» – 5 телепрограм та 34 відеосюжети. 

До вітчизняних ЗМІ та оприлюднено через офіційний веб-портал Міноборони в 

мережі Інтернет близько 460 інформаційних повідомлень та прес-релізів, в яких 

висвітлювалися заходи співробітництва України з НАТО. 

Продовжується інформаційне забезпечення тематичних рубрик з питань 

співробітництва з НАТО у друкованих засобах масової інформації. 
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Протягом звітного періоду видано: центральним друкованим органом МОУ “Народна 

армія” – 39 номерів газети; центральним друкованим органом МОУ “Військо України” – 8 

номерів журналу. 

На сайтах органів державної влади розміщується актуальна інформація щодо 

основних напрямів співробітництва цих установ зі структурами НАТО. 24-28.04.2017  у 

НУО ім. І.Черняховського проведено XVII Міжнародний тиждень НАТО в Україні. 

Наука. Підготовлено проект плану навчального курсу з телемедицини для лікарів та 

персоналу медичних закладів та установ, що задіяні в процесі надання медичної допомоги 

із застосуванням телемедицини. На стадії доопрацювання знаходиться проект плану 

навчального курсу з телемедицини для лікарів та персоналу медичних закладів та установ, 

що задіяні в процесі надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини. 

У процесі розробки знаходяться пропозиції для лікарів первинної ланки надання 

медичної допомоги щодо принципів застосування телемедицини у практичній роботі та 

можливостей її використання. 

За сприяння фахівців Центрального військового госпіталю Міноборони підготовлено 

пропозиції щодо системи дистанційного навчання курсантів шляхом забезпечення 

трансляції унікальних оперативних втручань в начальні аудиторії та їх архівування.  

Зазначена система є складовою проекту, підготовленому Міноборони за сприяння ДЗ 

«Медичний центр телемедицини МОЗ України» в рамках Програми НАТО «Наука заради 

миру та безпеки». 

МОН постійно надає підтримку виконавцям проектів у рамках програми НАТО 

«Наука заради миру і безпеки», зокрема при реєстрації проектів і сприянню оформлення 

імпорту наукового обладнання. 

4.07.2017 в МОН в рамках проведення 15 –го засідання СРГ Україна – НАТО зі 

співробітництва з питань науки та довкілля була проведена презентація проекту Програми 

НАТО «Наука заради миру і безпеки» зі створення моделі 3D-міношукача. 

Над розробкою 3D-міношукача працює міжнародна команда з представників НТУУ 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського», Норвезького університету науки і технологій та компанії 

UARPA. 

Під час проведення 15-го засідання СРГ було підтверженно що МОН, по мірі 

можливості, буде співфінансути проекти програми НАТО «Наука заради миру і безпеки».  

Наразі Міністерством підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2017 рік», яким передбачено  збільшення видатків розвитку 

на суму 4847,5 тис. грн. для фінансування проектів за програмою НАТО «Наука заради 

миру і безпеки». 

За ініціативи МТОТ на базі Національного технічного університету України «КПІ ім. 

Ігоря Сікорського» у 2017-2018 навчальному році запроваджується підготовка магістрів в 

межах спеціальності «Соціологія» за спеціалізацією «Врегулювання конфліктів та 

медіація», що створить передумови для співробітництва у рамках Програми НАТО «Наука 

заради миру та безпеки». 

Розглянуто звернення Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України 

про підтримку ряду наукових проектів, у тому числі на тему: «Проблеми 

деокупації/реінтеграції українських територій Криму та Донбасу в сучасній європейській 

геополітиці». Внесено робочу пропозицію громадській організації «Центр близькосхідних 

досліджень» з метою вивчення можливості ініціювання нею проекту щодо регулярного 

моніторингу тенденцій зміни рівня регіональної конфліктності за усіма групами чинників з 

використанням розширеної мережі контактів з представниками громад, ЗМІ, органами 

державної влади та місцевого самоврядування на основі успішно апробованої методики. 

Протягом 2017 р. стороною НАТО у рамках Програми «Наука заради миру та 

безпеки» здійснювались заходи щодо посилення потенціалу Навчального центру ДСНС з 

питань гуманітарного розмінування шляхом надання матеріально-технічної допомоги, а 
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саме медичного обладнання та засобів забезпечення проведення робіт з гуманітарного 

розмінування. 

Впроваджуються нові професії (парамедик, екстрений медичний технік, інструктор із 

догоспітальної допомоги, ерготерапевт, фізичний терапевт, лікар фізичної та 

реабілітаційної медицини) у Національний класифікатор України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій». Підготовлено кваліфікаційні вимоги до нових професій. 

24.04.17 в Мін’юсті зареєстровано наказ МОЗ України № 1422 від 29.12.16, яким  

запроваджується доступ до застосування методики розробки та впровадження медичних 

стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини із використанням провідних 

європейських та американських джерел, що дозволяє всім закладам охорони здоров'я (в т.ч. 

сил оборони) використовувати передові міжнародні протоколи для надання та організації 

медичної допомоги за світовими стандартами. 

У МОЗ розробляються навчальні програми для підготовки парамедиків та екстрених 

медичних техніків. 

Рятувальники ДСНС спільно з представниками МВС та Нацполіції взяли участь у 

спеціалізованому тренінгу з надання домедичної допомоги для отримання сертифіката 

«Тренера» для тренерів з парамедицини, який проводився  15.03-15.06.2017 у м. Тиргу-

Муреш, Румунія.  

Забезпечення екологічної безпеки. ДСНС через Центр прогнозування наслідків 

радіаційних аварій Українського гідрометеорологічного центру щоденно в он-лайн режимі 

забезпечує передачу узагальнених результатів вимірів потужності експозиційної дози 

гамма-випромінення до Спільного дослідного центру Європейської Комісії для висвітлення 

їх на Міжнародній платформі обміну радіологічними даними (Європейській он-лайн 

платформі обміну радіологічними даними (EURDEP).  

Проведено оцінку стану атмосферного повітря та оцінку якості поверхневих вод на 

територіях східної України.  

За сукупністю гідробіологічних показників стан водної системи басейну р. Сіверський 

Донець відповідає ІІІ класу якості вод - помірно забруднені: окремі ділянки 

характеризуються як задовільні, слабко, або помірно  забруднені (III клас якості 4 категорії). 

Води русла р. Сіверський Донець в Харківській області (Печенізьке вдсх.), р. Оскіл та 

Краснопавлівське вдсх. (канал Дніпро-Донбас) характеризуються як добрі, досить чисті (ІІ 

клас якості 3 категорії). 

Розпочаті проектні роботи з організації 2 автоматизованих постів контролю на руслі 

р. Сіверський Донець (вище та в місці забору в канал Сіверський Донець-Донбас) дають 

можливість забезпечити визначення в реальному часі рівнів води та якісних показників. 

В рамках проекту ОБСЕ «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України», 

здійснюється кабінетне дослідження, спрямоване на аналіз впливу бойових дій на довкілля.  

В доповнення до кабінетного дослідження, передбачається польове дослідження 

стану ґрунтів та оцінка даних інформаційної системи моніторингу довкілля, що стане 

основою для розроблення комплексних рекомендацій щодо пріоритетів зниження 

екологічних  ризиків та пропозицій перспективного відновлення довкілля на сході України. 

ДСНС продовжувала проводити роботу щодо імплементації положень Директиви 

2007/60/ЄС Європарламенту та Європейської Ради від 23.10.07 про оцінку та управління 

ризиками затоплення. Зокрема здійснюється розроблення нормативно-правових актів, а 

саме: методики попередньої оцінки ризиків затоплення, методики розроблення карт 

небезпек і ризиків затоплення, а також Порядку розроблення планів управління ризиками 

затоплення (строк виконання - грудень 2017 р.). 

Українським Гідрометцентром готуються гідрологічні прогнози параметрів режиму 

водних об’єктів України. Інформація про гідрологічний режим річок України щоденно 

розміщується на сайті Українського гідрометеорологічного центру. 

У рамках реалізації проекту «Попередження і захист від паводків в верхніх басейнах 

р. Сірет, Прут шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними 
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станціями – EAST AVERT» спільної операційної програми прикордонного співробітництва 

«Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» встановлено 24 автоматичні станції. 

Продовжується робота щодо впровадження автоматичної інформаційно-вимірювальної 

системи «Прикарпаття». 

Мінімізація наслідків діяльності складових сектору безпеки і оборони України. В 

районі проведення АТО у Донецькій та Луганській обл. групами розмінування інженерних 

підрозділів ЗСУ перевірено 466,5 га територій, забруднених вибухонебезпечними 

предметами. Знешкоджено та знищено 21 040 вибухонебезпечних предметів. 

Піротехнічними підрозділами ДСНС забезпечено оперативне реагування на усі 

випадки виявлення вибухонебезпечних предметів та виконання планових робіт з 

гуманітарного розмінування території України, у першу чергу територій Донецької та 

Луганської обл. 

Всього з початку виконання робіт (з липня 2014 р.) піротехнічними підрозділами 

ДСНС очищено від боєприпасів понад 20 тис. 600 гектарів території та 57 гектарів акваторії; 

розміновано близько 1000 об’єктів соціальної інфраструктури та життєзабезпечення; 

знешкоджено понад 126 тис. 100 вибухонебезпечних предметів, серед яких 799 спеціально 

встановлених терористами особливо небезпечних вибухових пристроїв. 

Триває практична реалізація проекту «Проведення природовідновлювальних робіт з 

локалізації та ліквідації нафтохімічного забруднення на території резервуарного парку 

військової частини А2788, м. Київ» за участю фахівіц Інституту геологічних наук НАНУ. 

На початку березня 2017 р. представником французької компанії «Silex Internation» усунуто 

раніше зафіксовані технічні неполадки в роботі очисного обладнання. 

Українсько-датський проект із впровадження енергозберігаючих технологій на 

військових об’єктах Збройних Сил України та українсько-шведський проект з питань 

екологічного управління і природозахисту включені до планів двостороннього 

співробітництва на 2017 рік. Тривають консультації щодо їх реалізації. 

Перший пілотний проект з вилучення радіоактивних відходів із сховища 

«Вакуленчук», розташованого поблизу смт. Вакуленчук Житомирської обл. успішно 

завершено. Усі радіоактивні відходи вилучено та перевезено до спеціалізованих 

підприємств ДК «УкрДО «Радон», територію сховища «Вакуленчук» приведено до 

екологічно безпечного стану. 

Одночасно, при визначенні перспективних напрямів подальшої співпраці з НАТО у 

рамках Трастового фонду НАТО з безпечного перезахоронення радіоактивних джерел, що 

утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні, 

наступними об’єктами для перезахоронення радіоактивних відходів були визначені: 

сховище радіоактивних відходів «Цибулеве», яке розміщено на території в/ч А0981 

поблизу смт. Цибулеве Кіровоградської області та знаходиться в управлінні Міноборони; 

сховища пункту захоронення радіоактивних відходів ДСП «Київський ДМСК», які 

розміщені у межах м. Києва та знаходяться в управлінні ДАЗВ. 

Тривалий час відсутня відповідь німецької сторони як провідної країни щодо розгляду 

пропозиції із започаткування другої фази - перезахоронення радіоактивних відходів у смт. 

Цибулеве. Розробку технічної документації з ліквідації могильника радіоактивних відходів 

планується розпочати у ІV кварталі 2017 р. 

Уточнені завдання відповідного Трастового фонду НАТО/ПзМ. Зменшено кількість 

звичайних боєприпасів, збільшено кількість протипіхотних мін типу ПФМ-1, що 

підлягають утилізації. За рахунок ТФ планується створити у ЗСУ електронну систему 

автоматичного обліку боєприпасів та стрілецької зброї. 

Станом на 20.09.2017 р. в рамках ТФ утилізовано: звичайних боєприпасів – 480,1 

тонни; протипіхотних мін типу ПФМ-1С – 73,077 тонни (389 744 одиниці). Триває процес 

укладання договорів із виконавцями робіт щодо подальшої утилізації звичайних 

боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) у складі блоків контейнерних фронтових 

БКФ-ПФМ-1С у кількості 6157 шт. (960 492 шт. міни ПФМ-1С). 
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Передача Міноборони нової партії боєприпасів можлива лише після затвердження 

нового переліку боєприпасів для утилізації. 

На ДП «НВО «ПХЗ» відсутні потужності для розбирання авіаційних боєприпасів 

БКФ-ПФМ-1С та бойових частин реактивних снарядів 9М27К3 з мінами ПФМ-1С. Ще у 

2013 р. на ДП «НВО «ПХЗ» була розроблена проектна документація на реконструкцію 

будівлі 523/1 та технологічна документація на розбирання боєприпасів з мінами ПФМ-1С. 

Однак, через відсутність протягом 2013-2017 років бюджетного фінансування в рамках 

державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, 

непридатних для подальшого використання і зберігання, не виконувалися роботи з 

реконструкції будівлі 523/1 та не були розроблені технології з розбирання авіаційних 

боєприпасів та бойових частин реактивних систем 9М27К3 з протипіхотними мінами ПФМ-

1С. 

В рамках Розділу ІІ. Оборонні/військові питання реалізовуються заходи на таких 

напрямах: реформування сектору безпеки і оборони, реформування ЗСУ, удосконалення 

системи військового управління та зв’язку, удосконалення систем матеріально-технічного 

та медичного забезпечення ЗСУ, підтримання у боєздатному стані, модернізація і 

оновлення озброєння та військової техніки, підвищення ефективності системи кадрового 

менеджменту, удосконалення системи військової освіти та підготовки професійних кадрів, 

удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх взаємосумісності, 

забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, реформування 

МВС, розвиток Нацгвардії, розвиток Нацполіції, розвиток ДПСУ, розвиток ДМСУ, 

розвиток системи реагування на надзвичайні ситуації, реформування СБУ, розвиток 

ДССЗЗІ, розвиток ДССТ, реформування розвідувальних органів, розвиток АРНБОУ, 

реформування та розвиток ОПК, професійна підготовка персоналу сектору безпеки і 

оборони, захист критичної інфраструктури. 

У частині реформування сектору безпеки і оборони з квітня 2017 р. у ГШ ЗСУ 

щомісячно здійснюється збір, узагальнення та аналіз інформації щодо результатів 

виконання Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року. СБУ у взаємодії з 

зацікавленими міністерствами та відомствами проводиться постійна робота щодо 

моніторингу виконання Державних програм (планів) розвитку сил оборони. 

Аналіз складових системи розвитку СБУ, узгоджених з можливостями ресурсного 

забезпечення, проводиться з урахуванням особливостей підготовки Основних напрямів 

бюджетної політики на 2018-2020 рр., розроблених в рамках бюджетної реформи, схваленої 

Стратегією реформування системи управління бюджетними фінансами на 2017-2020 рр. 

Для імплементації концептуальних документів у галузі реформування ЗСУ залучено 

консультативно-дорадчу допомогу 65-ти іноземних радників при Міноборони та ГШ ЗСУ 

від 13-ти держав – членів НАТО.  

При Комітеті реформ Міноборони та ЗСУ утворено Консультативно-експертну групу 

іноземних стратегічних радників високого рівня, до складу якої увійшли представники 6-

ти країн: США, ФРН, Канади, Литви та Великої Британії та Польщі. Робота згаданих 

радників спрямована на реалізацію 5-ти стратегічних цілей в рамках проведення оборонної 

реформи відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня13 (СОБ). 

З метою створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони в 

Міноборони триває робота з розробки спільного наказу МОУ, інших військових формувань 

та правоохоронних органів щодо організації логістичного забезпечення сил оборони. 

06.06.17 в Міноборони відбулася міжвідомча нарада, на якій обговорювалася потреба 

у внесенні змін до діючих законодавчих актів (Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про оборону») для введення термінів «логістика», «логістичне забезпечення», 

                                                           
13 Схвалений Указом Президента України від 06.06.2016 №240/2016 
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визначення уповноваженого ЦОВВ, на який покладатимуться завдання і який 

забезпечуватиме здійснення державної політики з логістичного забезпечення. 

25-27.09.2017 у м. Київ, в НУО ім. І.Черняховського проведено семінар з питань 

оборонного планування на основі спроможностей за участю іноземних радників та 

експертів з розбудови оборонних інституцій МО США. 

З метою актуалізації завдань, передбачених у Матриці досягнення стратегічних цілей 

і виконання основних завдань оборонної реформи, в Міноборони опрацьовано проект Указу 

Президента України «Про внесення змін до додатка 1 до СОБ…» та подано на розгляд КМУ 

(вих. № 220/6898 від 19.09.2017). 

У рамках виконання СОБ, а саме, Оперативної цілі 4.2. «Побудова системи медичного 

забезпечення для надання належної медичної підтримки всім завданням сил оборони» МОЗ 

вжито наступні кроки:        

прийнята постанова КМУ №412 «Про утворення Координаційного центру з питань 

організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров'я», 

де на рівні Уряду буде координуватися реалізація медичних завдань СОБ.  

видано наказ МОЗ №6 від 05.01.17, зареєстрований в Мін’юсті  25.01.17, яким 

затверджуються переліки медичних виробів та лікарських засобів, що повинні бути в складі 

аптечок загальновійськових індивідульних, аптечці загальновійськовій автомобільній та 

наплічниках санітарів і санінструкторів на основі стандартів НАТО, доказової медицини та 

вітчизняного досвіду надання допомоги пораненим у бойових діях. 

впроваджуються нові професії (парамедик, екстрений медичний технік, інструктор із 

догоспітальної допомоги, ерготерапевт, фізичний терапевт, лікар фізичної та 

реабілітаційної медицини) у Національний класифікатор України ДК 003:2010 

«Класифікатор професій». Процес впровадження нових професій відповідатиме 

оперативним цілям 4.2.5 та 4.2.4 СОБ. 

проведено перше засідання Координаційного центру з питань організації діяльності 

медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я під головуванням 

Кубіва С.І., Першого віце-премєр-міністра України – Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України. Затверджено склад міжвідомчих робочих груп. 

24.04.17 в Мін’юсті зареєстровано Наказ МОЗ  №1422 від 29.12.16, яким  

запроваджується доступ до застосування методики розробки та впровадження медичних 

стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини із використанням провідних 

європейських та американських джерел, що дозволяє всім закладам охорони здоров'я (в т.ч. 

сил оборони) використовувати передові міжнародні протоколи для надання та організації 

медичної допомоги за світовими стандартами. 

Концепцію проекту Закону України «Про національну безпеку України», а також 

розвиток системи кібербезпеки України планується обговорити 23 жовтня ц.р. під час 

засідання Робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи у форматі ключової 

групи. 

Триває робота стосовно підключення ситуаційних та моніторингових центрів з 

Головним ситуаційним центром України14. 

У рамках реалізації Програми уряду США впровадження рішень на основі 

інформаційних технологій для ЗСУ (Програма U-SAI ITI) відбулося 3 візити в Україну 

делегації американських фахівців (10–20.01, 15–24.02 та 06–07.03.17, 15-28.03 та 10-

31.05.2017) з питань створення в Об’єднаному оперативному штабі ЗСУ Центру 

оперативного управління та контролю, який виконуватиме функції Ситуаційного центру 

МОУ та ЗСУ. 

За результатами візитів визначено: 

                                                           
14 Утворений відповідно до Рішення РНБОУ від 25 січня 2015 року, яке введено в дію Указом Президента 

України № 115/2015 від 28.02.2015р. 
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функції та завдання ситуаційного центру; 

приміщення для розміщення центру; 

перелік необхідного обладнання; 

головного підрядника, який відповідатиме за закупівлю та монтаж обладнання 

(американська компанія «Black Box»).  

З метою вивчення досвіду щодо використання програмно-технічних рішень володіння 

бойовою обстановкою представник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ відвідав 

Ситуаційний центр штаб-квартири НАТО (06–10.03.17, м. Брюссель). 

Закуплено комплект інформаційно-телекомунікаційного обладнання для підключення 

Центру оперативного управління та контролю до мережі захищеного 

відеоконференцзв’язку ситуаційних центрів України. 

Задля ознайомлення з досвідом роботи ситуаційних центрів країн-членів НАТО в 

березні та липні здійснено візити делегації СЗРУ до Італії та ФРН. Результати враховано в 

організації роботи ситуаційного та  моніторингового центру СЗРУ.  

Реалізовано технічну можливість інтерактивних підключень (відеоконференцзв’язок) 

Моніторингового центру СЗРУ з Головним ситуаційним центром України. До Головного 

ситуаційного центру підключено ДСНС, опрацьовується питання підключення до центру 

Міноборони. У центральному органі управління поліції та територіальних органах 

затверджено відповідні положення про ситуаційні центри, внесено організаційно-штатні 

зміни до структури ГУ Нацполіції. Створено управління забезпечення діяльності 

Ситуаційного центру Нацполіції, яке складається з чергової частини та відділу 

ситуаційного аналізу. Наразі забезпечено функціонування та офіційно відкрито 9 

ситуаційних центрів ГУНП у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, 

Львівській, Полтавській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві. 

Впровадження ситуаційного центру АРК та м.Севастополя з його тимчасовим 

розташуванням в м.Одеса продовжує перебувати на стадії вивчення доцільності його 

розгортання. 

Очікується завершення формування мережі ситуаційних центрів сектору безпеки і 

оборони України до кінця 2017 р. 

Здійснюється комплекс заходів з удосконалення облаштування українсько-

російського державного кордону, а саме: улаштовано: 

рокадних доріг – 38,6 км; 

невибухових інженерних загороджень – 4,8 км; 

продовжено виконання робіт з облаштування розгорнутих підрозділів – 2 шт.; 

триває дооблаштування 2 опорних пунктів на 120 чол. та 9 вогневих позицій на 10 

чол.; 

завершено роботи по монтажу комплексів відеоконтролю та сигналізації – 4 

комплекси. 

Здійснюються аналітична діяльність у рамках Платформи Україна-НАТО з вивчення 

досвіду протидії гібридній війні в Україні. НІСД видано монографію «Світова гібридна 

війна: український фронт» (укр. та англ. мовами). Польською стороною було ініційоване 

проведення міжнародного семінару 26 жовтня ц.р. з кризового менеджменту в умовах 

гібридної війни. 

На базі НУО ім. І.Черняховського проведено міжнародну науково-практичну 

конференцію на тему: «Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України» (11.05.17, м. 

Київ). 

01.06.2017 схвалено Положення про Платформу, в якому визначені її мета та завдання, 

питання управління діяльністю Платформи та окреслені основні тематичні напрями. 

03.07.2017 проведено перше засідання Керівної ради Платформи, у ході якого 

обговорено пропозиції України щодо додаткових проектів для реалізації, стан підготовки 

інаугураційного семінару в Польщі та інші питання. Представник Організації НАТО з науки 

та технологій повідомив, що низкою держав-членів НАТО висловлено зацікавленість у 
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реалізації проектів тематичного напряму «Моделі гібридного конфлікту» (№ 02, 03 і 09). 

Водночас, МТОТ і МІП запропоновані два додаткових проекту: започаткування 

міжнародного центру моніторингу та протидії пропаганді і створення системи моніторингу 

конфліктогенності у критичних з точки зору національної безпеки  

України регіонах.  

05.09.2017 в ході засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції 

України прийнято низку рішень щодо забезпечення діяльності Платформи. Проблемними 

питаннями залишаються її нормативно-правове регулювання, визначення відповідальної 

структури та джерела фінансування Платформи в Україні. 

Продовжується робота Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з 

питань військового співробітництва та оборонного реформування. Проведено: 

3 засідання підкомітету розвитку Сухопутних військ ЗСУ (02-03.02.2017, 29-

30.03.2017 та 30-31.08.2017, м. Київ); 

розширене засідання Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з 

питань військового співробітництва та оборонного реформування (18.05.2017, м. Київ); 

дві конференції Підкомітету військової поліції (20-24.02 та 22.05-02.06.2017, м. 

Львів); 

засідання підкомітету розвитку Сухопутних військ ЗСУ (02–03.02.17, м. Київ); 

засідання підкомітету медичного забезпечення (10.07.2017, м. Київ); 

засідання Виконавчого комітету Багатонаціонального об’єднаного координаційного 

комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування (11-14.09.2017, 

м. Штутгарт, ФРН). 

Реформування ЗСУ. Консультації з НАТО з питань виконання планів оборонної 

реформи проведено під час засідань Військового комітету Україна – НАТО за участю 

начальника ГШ – Головнокомандувача ЗСУ (17–18.01.17 та 17.05.17, м. Брюссель, Бельгія). 

Під час засідань СРГ ВР обговорювалося питання імплементації стандартів НАТО в 

Міноборони та ЗС України, стан реформ у НГУ та Держприкордонслужбі, а також реформу 

системи військової освіти, у тому числі імплементацію Програми удосконалення військової 

освіти (DEEP).  

Виконання планів оборонної реформи також розглянуто під час засідання Комітету з 

партнерств та колективної безпеки з Україною у форматі Процесу планування та оцінки сил 

у штаб-квартирі НАТО 20.03.2017. 

Імплементаційною програмою Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО 

передбачено 145 заходів, з них виконано 107 заходів (74 %). 

Завершується створення системи управління та переведення на нові організаційно-

штатні структури Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відбулося 2 візити в Україну делегації 

Командування ССО ЗС США в Європі (18–19.01 та 07–09.03.17) та Штабу спеціальних 

операцій НАТО (18-20.04.2017), за результатами яких  розроблено варіанти організаційно-

штатних структур Сил спеціальних операцій ЗСУ. 

Командування ССО ЗС США в Європі проведено робочий семінар з питань 

планування заходів підготовки ССО ЗСУ (15-18.08.2017, м. Штутгарт, ФРН). 

Інструкторами Об’єднаного університету спеціальних операцій США для керівників 

структурних підрозділів Командування ССО ЗСУ та керівного складу військових частин 

ССО ЗСУ проведено курси з питань: 

планування спеціальних операцій (30.01–10.02.17); 

інтегрування сил спеціальних операцій у загальному контексті застосування збройних 

сил (13–17.03.17). 

інтегрування сержантського складу сил спеціальних операцій (15-19.05.2017); 

принципів опору в умовах сучасних бойових дій (22-26.05. 2017) 

асиметричних бойових дій (29.05-02.06.2017) 

оперативного планування  (05-16.06.2017) 

міжвідомчого співробітництва (12-16.06.2017). 
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Військовослужбовці ССО ЗСУ пройшли фахову підготовку на спеціальних курсах у 

ФРН, Грузії, Литві, США, Канаді, Польщі, Естонії. 

З метою нарощування Об’єднаним оперативним штабом ЗСУ оперативних (бойових) 

спроможностей до виконання завдань за призначенням проведено низку заходів 

оперативної підготовки, зокрема:  

- 12 штабних тренувань; 

- 3 командно-штабні воєнні гри; 

- оперативний збір з керівним складом ЗСУ. 

Розроблено проект Закону України «Про Військову поліцію», здійснено процедуру 

його міжвідомчого погодження. На початку червня 2017 року проведено юридичну 

експертизу законопроекту, завершується підготовка до подання на розгляд КМУ з 

урахуванням зауважень Мін’юсту. 

Розпочато практичну фазу імплементації Трастового фонду з протимінної діяльності 

та протидії саморобним вибуховим пристроям (провідна країна – Словаччина). Після 

тривалої підготовчої роботи за участю заінтересованих Міноборони, ДСНС, Нацполіції, 

СБУ, Агенції НАТО з підтримки та постачання 2 жовтня ц.р. у штаб-квартирі НАТО за 

участю української сторони була схвалена відповідна проектна пропозиція. Основні 

напрями роботи в рамках ТФ передбачають: розробку керівних документів у сфері протидії 

СВП, досягнення взаємосумісності залучених сил та засобів України з НАТО, а також 

розвиток спроможностей захисту цивільного населення від загроз СВП. 

31.07-02.08.2017 у рамках досягнутих з іноземними партнерами  домовленостей 

фахівці СБ України взяли участь в практичних тренінгах щодо виявлення та знешкодження 

СВП, а також огляду місця події за фактом вибуху. 

Розпочато підготовку консультацій з НАТО та окремими державами – членами НАТО 

щодо обміну досвідом з протидії сучасним засобам технічних розвідок, радіоелектронної 

боротьби та зразкам високоточної зброї РФ. 18.09.2017 у м. Київ співробітники СБУ взяли 

участь у Робочому семінарі з питань управління, командування, зв’язку, розвідки, 

спостереження та рекогносцировки, який організований за сприяння Посольства США в 

Україні. З метою обміну досвідом планування та виконання завдань радіоелектронної 

боротьби у сучасних збройних конфліктах відбувся координаційний візит представників 

ЗСУ до Туреччини (20-23.03.17, м. Анкара). СЗРУ взято участь в опрацюванні проекту 

«Порядку організації протидії технічним розвідкам. Частина І. Об’єкти протидії», 

розробленого Адміністрацією ДССЗЗІ України. У рамках розробки і супроводження 

моделей технічної розвідки підготовлено та передано ДССЗЗІ України відомості щодо 

загроз ведення розвідки на відповідних територіях. Підготовлено та передано ДССЗЗІ 

України перелік питань для обговорення з представниками НАТО під час консультацій. 

Продовжується залучення консультативної допомоги НАТО відновлення 

спроможностей Військово-Морських Сил ЗСУ. У рамках двостороннього співробітництва 

за участю інструкторів ЗС Великої Британії 16.01–10.03.17 проведено комплексний 

піхотний курс для підрозділу морської піхоти ВМС ЗСУ. 

У визначеному районі Чорного моря 17–22.03.2017 та 24-27.07.2017 кораблі ВМС ЗСУ 

взяли участь в серії спільних морських тренувань типу PASSEX разом з кораблями 

з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО №2 (SNMCMG2). 

У рамках співпраці з відновлення та розвитку спроможностей ВМС ЗСУ проведено 

експертні консультації з представниками: командування ВМС НАТО «Нортвуд» (15-

18.03.2017, м. Одеса); командування ВМС США (10-12.05.2017 та 14-20.05.2017, м. Одеса). 

В НУО ім. І.Черняховського 23-24.05.2017 відбувся Міжнародний науковий форум на 

тему: «Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України», 

присвячений вирішенню проблем розвитку морського потенціалу держави, зокрема 

відновлення спроможностей ВМС ЗСУ, з урахуванням іноземного досвіду. 

За участю іноземних радників та експертів Групи з розбудови оборонних інституцій 

Міністерства оборони США проведено семінар з питань оборонного планування, розвитку 
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системи управління та застосування ВМС ЗСУ відповідно до стандартів і практик НАТО 

(20-22.09.2017, м. Одеса). 

Удосконалення системи військового управління та зв’язку. Створено та частково 

укомплектовано 4 центри кібернетичної безпеки, що здійснюють цілодобове виявлення, 

аналіз та блокування кіберзагроз в інформаційно-телекомунікаційних системах 

Міноборони та ЗСУ. До військ зв’язку ЗСУ поставлено: радіостанцій різних модифікацій 

іноземного виробництва – 4 742 комплекти; радіорелейних станцій вітчизняного 

виробництва – 93 комплекти; апаратури внутрішнього зв’язку та комутації – 156 

комплектів. 

Розпочато створення системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки 

та спостереження у рамках реалізації Програми Уряду США (U-SAI ITI) з впровадження 

інформаційних технологій в інтересах ЗСУ, в рамках якої передбачається здійснити 

постачання: 

серверного та клієнтського обладнання, ліцензійного програмного забезпечення для 

системи бойового управління; 

обладнання для Центру оперативного управління та контролю (С2С), Центру обробки 

даних, Центру реагування та кіберзагрози (CSOC). 

Крім того, експертами НАТО вивчається питання надання Україні спеціального 

програмного забезпечення висвітлення загальної бойової обстановки (JCHAT, JWatch, 

iGeoSIT, ArcGIS). Очікується, що зазначене питання буде узгоджено між керівником 

Програми Уряду США та представниками Агенції НАТО із зв’язку та інформації під час 

проведення науково-практичного семінару у жовтні 2017 року.   

Станом на 20.09.2017: розроблено та затверджено Загальний дизайн системи; 

сформовано остаточний список обладнання та програмного забезпечення; триває 

розроблення детального інженерного плану впровадження проекту; здійснюється закупівля 

обладнання. 

Проведено переговори щодо узгодження напрямів отримання консультативної 

допомоги у сфері реформування системи командування, управління, зв’язку та обміну 

інформацією під час візиту делегації ЗСУ до Ситуаційного центру НАТО, Центру 

передового досвіду НАТО з удосконалення систем управління та Агенції НАТО із зв’язку 

та інформації 06-10.03.2017. 

В рамках реалізації проекту обміну досвідом та знаннями (Knowledge Sharing) 

Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління, зв’язку та 

обміну інформацією на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

проведено два модулі навчального семінару (15-19.05.2017 та 22-24.05.2017, м. Київ). 

Проведено експертні консультації з представниками Агенції НАТО із зв’язку та 

інформації з питань реалізації проекту обміну досвідом та знаннями (Knowledge Sharing) 

(15.08.2017, м. Київ). 

Налагоджено та підтримується співробітництво відповідних структурних підрозділів 

ГШ ЗСУ з Агенцією зв’язку та інформації НАТО з питань реалізації Трастового фонду 

НАТО щодо модернізації системи управління та зв’язку Збройних Сил України, підготовки 

фахівців зв’язку, інформаційних систем та кібербезпеки. 

Два представники ЗСУ у якості спостерігачів взяли участь у багатонаціональному 

навчанні НАТО з питань захисту від кіберзагроз «CWIX – 2017» (12-29.06.17,  м. Бидгощ, 

Польща). 

Удосконалення систем матеріально-технічного та медичного забезпечення ЗСУ. 
Фахівці Тилу та Озброєння ЗСУ пройшли навчання на:  

курсі з логістичних операцій за участю канадських інструкторів (03-21.04.17, 

Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного, м. Львів); 

базових курсах управління складом та забезпечення пально-мастильними матеріалами 

за участю британських інструкторів (15-27.05.17, Військова академія м. Одеса). 
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Проведено Міжнародний логістичний семінар на тему: «Створення системи логістики 

ЗСУ» (15-16.05.17, м. Київ), у якому взяли участь 10 представників іноземних держав і 125 

представників ЗСУ. 

У Міноборони запроваджено систему електронних публічних закупівель ProZorro, за 

допомогою якої до забезпечення  матеріально-технічними засобами військ (сил), організації 

харчування особового складу залучаються цивільні структури.  

Планом утримання та розвитку ЗСУ на 2017 – 2018 рр. передбачається здійснити 

перегляд та оптимізацію показників запасів озброєння та військової техніки, військово-

технічного майна і матеріально-технічних засобів до кінця 2018 року.  

Розроблено проект наказу Міноборони щодо створення, зберігання, поновлення та 

використання непорушних запасів тилу. 

Видано наказ МОУ, яким  затверджено Положення про порядок створення, 

зберігання, поновлення та використання непорушних запасів техніки тилу та інших 

матеріальних засобів тилу у ЗСУ. 

Наказом начальника ГШ ЗСУ затверджено норми накопичення, утримання та 

ешелонування непорушних запасів ЗСУ. 

У мережі Інтернет створено Інформаційно-довідковий ресурс стандартизованої 

військової термінології.  

Спільно з Офісом Агенції НАТО з підтримки та постачання в Україні організовано 

мовну підготовку 10 фахівців зі стандартизації. 

Видано наказ МОУ від 22.08.2017 № 450 «Про забезпечення функціонування системи 

військової стандартизації», яким затверджено Матрицю відповідальності структурних 

підрозділів МОУ, ГШ ЗСУ, органів військового управління за співробітництво з НАТО у 

сфері стандартизації. 

Тривають роботи щодо впровадження автоматизованої інформаційної системи 

кодифікації предметів постачання ЗСУ (АІСК) на базі спеціального програмного 

забезпечення «BULCOD». 

У І півріччі: 

- розроблено та затверджено програму та методику випробувань АІСК; 

- проведено дослідну експлуатацію АІСК; 

- організовано підготовку до проведення приймальних випробувань АІСК. 

Розроблено та затверджено програму та методику випробувань, проведено дослідну 

експлуатацію та приймальні випробування АІСК. 

Здійснено підключення до автоматизованої системи обміну кодифікаційними даними 

(NMBS) та організовано обмін даними з Агенцією НАТО з підтримки та постачання і 

державами – учасницями системи кодифікації НАТО. 

Українською стороною підписано Технічну Домовленість між МОУ та Міністерством 

оборони Італійської Республіки щодо надання послуг з передачі інформації та кодифікації, 

що відносяться до постачання предметів оборони, та направлено на підписання італійській 

стороні (вих. № 191/1025 від 05.07.2017). 

В системі речового забезпечення запроваджено 17 стандартів НАТО, які 

врегульовують вимоги до форми одягу, засобів індивідуального захисту, інших складових 

речового забезпечення. 

Завершено процедуру внутрішньовідомчого погодження проектів: 

Декларації про наміри між Багатонаціональним координаційним центром з питань 

логістики та Міністерством оборони України щодо приєднання до Багатонаціонального 

координаційного центру з питань логістики; 

Заяви про приєднання Міноборони України до Меморандуму  про порозуміння з 

питань створення, управління та функціонування Багатонаціонального координаційного 

центру з питань логістики. 

Готується проект постанови КМУ щодо приєднання Міноборони до 

Багатонаціонального координаційного центру з питань логістики. 
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У рамках пілотного проекту щодо впровадження автоматизованих систем управління 

обліком і рухом військового майна на основі стандартів НАТО Агенцією НАТО з підтримки 

та постачання проводиться процедура тендеру на визначення головного підрядника на 

виконання робіт щодо закладки оптичного волокна та проведення поточного ремонту у 

сховищах. 

Для участі у пілотному проекті визначено 3 військові частини Озброєння ЗСУ (2 

арсенали та 1 база зберігання військово-технічного майна). Триває робота щодо визначення 

предметів постачання, які потребують кодифікації (присвоєння національних 

номенклатурних номерів), зберігаються в цих військових частинах та будуть циркулювати 

в автоматизованій системі управління за відповідними номенклатурами забезпечення. 

У рамках пілотного проекту створення інформаційної системи управління 

стандартизацією у сфері оборони опрацьовано та надіслано стороні НАТО зміни до 

Технічних вимог на Інформаційну систему управління стандартизацією (вих. № 220/2857 

від 07.04.17). 

Зазначені Вимоги будуть використані Агенцією НАТО з підтримки та постачання для 

визначення потенційного виконавця робіт зі створення інформаційної системи управління 

стандартизацією. 

З метою забезпечення участі українських підприємств оборонної промисловості у 

тендерах Агенції НАТО з підтримки та постачання триває робота щодо внесення доповнень 

до Угоди про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу №UKR-04 на підтримку 

Несистемних брокерських послуг для ЗСУ. 

Для запровадження механізму закупівлі товарів, робіт та  послуг у нерезидентів 

України через Агенцію НАТО з підтримки та постачання Міноборони розроблено проект 

постанови КМУ «Про внесення зміни до постанови КМУ від 23.04.14 № 117» щодо 

здійснення попередньої оплати у розмірі 100%. 

Розроблено проект наказу МОУ «Про затвердження порядку здійснення закупівель в 

Агенції НАТО з підтримки та постачання» та проект Інструкції зі здійснення фінансових та 

митних платежів, контролю якості, приймання товарів.   

Підготовлено та подано на розгляд Міністру оборони пропозиції щодо формування 

єдиного органу управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні у 2 етапи: 

на першому етапі – протягом 2017 року сформувати Головне військово-медичне 

управління ЗСУ з підпорядкуванням його Міністру оборони. Військово-медичний 

департамент Міноборони та Центральне військово-медичне управління ЗСУ розформувати; 

на другому етапі –  до 2020 року, під час реорганізації структури Міноборони та ГШ 

ЗСУ та введення посади Головнокомандувача ЗСУ підпорядкувати йому Головне 

військово-медичне управління ЗСУ. Одночасно, у складі Міноборони утворити відділ 

охорони здоров’я із функцією формування політики і визначення стратегії охорони 

здоров’я у ЗСУ. 

Утворено робочу групу з реформування системи медичного забезпечення ЗСУ (наказ 

МОУ від 04.08.2017 № 413). Робочою групою опрацьовано проекти організаційно-штатної 

структури єдиного органу управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні та 

положення про нього. 

За участю головних медичних фахівців Міноборони та професорсько-викладацького 

складу  Української військово-медичної академії 24.05.17 року проведено робочу нараду з 

питань розробки актуальних локальних клінічних протоколів.  

За результатами наради дано доручення начальникам закладів охорони здоров’я 

Міноборони щодо організації відпрацювання клінічних протоколів за актуальними 

нозологічними одиницями для подальшого затвердження встановленим порядком. Термін 

виконання - ІV квартал 2017 р. 

Розроблений Міноборони проект Указу Президента України «Про Воєнно-медичну 

доктрину України» відкликано з АПУ на доопрацювання. 
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За участю експертів Офісу зв’язку НАТО в Україні проведено додаткову експертизу 

проекту Воєнно-медичної доктрини України на предмет його відповідності доктринальним 

документам НАТО. За результатами розгляду отримано фахові рекомендації щодо 

доопрацювання проекту. Утворено робочу групу для продовження роботи над документом, 

якою переглянуті всі розділи доктрини з урахуванням зауважень і рекомендацій експертів 

НАТО.  

У ЗСУ створено систему невідкладної (екстреної) медичної допомоги та забезпечено 

її функціонування. Наказом директора Військово-медичного департаменту Міноборони від 

24.02.17 № 3 затверджено Тимчасовий порядок організації надання невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги у ЗСУ. 

Наказом директора Військово-медичного департаменту Міноборони від 05.06.17 № 9 

затверджено Тимчасову настанову про порядок організації та проведення реабілітації 

пацієнтів з нейротравмою у лікарняних та санаторно-курортних закладах Міноборони. 

Введено в дію Методичні рекомендації з медичної реабілітації військовослужбовців в 

системі медичного забезпечення ЗСУ (наказ директора Військово-медичного департаменту 

МОУ від 15.08.2017 № 13). 

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Приморський» сформовано. 

Ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики отримано. 

Військовими частинами ЗСУ отримано 84 санітарні автомобілі Богдан 2251. Для 

потреб 66 військового мобільного госпіталю (м. Львів) поставлено рухомий хірургічний та 

рентгенологічний кабінет на базі шасі автомобіля КрАЗ. Для потреб військових частин ЗСУ, 

задіяних до проведення АТО, закуплено та поставлено медикаментів на суму 27,3 млн. грн. 

У якості  навчально-польової бази для підготовки медичного персоналу ЗСУ при 

Українській військово-медичній академії використовується мобільний госпіталь,  

отриманий як подарунок від Уряду Турецької Республіки. Здійснюється планове 

наповнення госпіталю медичним майном. 

Створено Навчальний центр тактичної медицини на базі 169 навчального центру 

Сухопутних військ ЗСУ (смт. Десна Чернігівська обл.). 

Опрацьовано попередні та остаточні кваліфікаційні стандарти підготовки 

немедичного персоналу з тактичної медицини за такими напрямами підготовки: 

- базова домедична допомога в умовах бойових дій (CFA); 

- розширена домедична допомога в умовах бойових дій (CFA-E); 

- базова медична допомога в умовах бойових дій (68W).  

Розроблено програми підготовки згідно із зазначеними стандартами. 

У 205 Навчальному центрі тактичної медицини 08.09.2017 відбувся перший випуск 

фахівців за спеціальністю «санітар взводу та медична допомога в умовах бойових дій». 

Підготовлено 34 особи. Продовжується навчання 240 студентів у медичних коледжах 

(фахівців із середньою спеціальною медичною освітою) для потреб ЗСУ за кошти місцевих 

державних адміністрацій. 

Підтримання у боєздатному стані, модернізація і оновлення озброєння та військової 

техніки. Представники Міноборони взяли участь у 14-ти засіданнях робочих груп 

Конференції національних директорів з озброєння. У 2017 р. Україна приєдналася до трьох 

проектів Концепції НАТО «Розумна оборона»: 1.35 «Обмін інформацією про кібератаки та 

компютерні віруси» (червень); 1.36 «Багаторівнева підготовка фахівців кібербезпеки» 

(травень); 1.44 «Гнучкі та взаємосумісні засоби забезпечення майбутніх оперативних вимог 

для дій в обмежених водах та на мілководді» (липень). 

Підприємства ДК «Укроборонпром» зацікавлені у приєднанні до проекту 1.50 

«Морський багатоцільовий літак» і 1.43 «Maritime Multi-Mission Aircraft Support Centre». 

Координатором проекту повідомлено, що процедуру по умовчанню щодо приєднання 

України до проекту заблоковано однією із країн-учасниць Концепції НАТО «Розумна 

оборона».  
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За участю 22-х представників іноземних держав 29-30.03.17 у м. Київ відбулася 26-та 

Конференція користувачів Несистемних брокерських послуг. 

Проведено 36-те засідання Комітету Партнерства з підтримки спільного управління 

предметами постачання за участю 30-ти представників іноземних делегацій (04-06.04.17,  

м. Київ). 

Агенцією НАТО з підтримки та постачання погоджено участь України у трьох 

Партнерствах: 

з підтримки демілітаризації, демонтажу та утилізації військової техніки; 

з підтримки військово-морської логістик (у якості пробного учасника); 

з оперативної логістики (у якості спостерігача). 

Направлено лист про наміри щодо приєднання України (у якості спостерігача) до 

Партнерства у сфері постачання боєприпасів (вих. № 220/2771 від 05.04.17). 

Представниками ДК «Укроборонпром» та підприємств-учасників, організовано 

експозицію українських підприємств, які презентували свої можливості під час: засідань 

Конференції користувачів несистемних брокерських послуг (29-31.03.17 р.),  Партнерства з 

підтримки зі спільного управління предметами постачання (04-06.04.17 р.). Засідання 

Промислового форуму НАТО перенесено орієнтовно на листопад 2018 р. 

14-15.06.17 під співголовуванням Першого заступника Секретаря РНБОУ та 

заступника Генсека НАТО з оборонних інвестицій проведено 24-е засідання Спільної 

робочої групи Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва (м. Київ). 

Під час засідання сторонами підбито підсумки виконання Дорожньої карти Україна-

НАТО з ОТС та домовленостей після минулого засідання СРГО, а також розглянуто низку 

питань ОТС, зокрема за напрямами: розвитку політики ОТС; досягнення взаємосумісності 

з НАТО у сфері озброєнь; реформування ОПК України та участі українських підприємств 

у БНП з НАТО; підготовки фахівців з ОТС для структур сектору безпеки і оборони України 

тощо. Також у рамках СРГО, за участі представників МС та країн НАТО проведено семінар, 

у ході якого обговорено питання реформування та розвитку українського ОПК у 

середньостроковій перспективі. Здійснюється підготовка чергового 25-го засідання СРГО 

(18-19.12.2017,  м. Брюссель, Бельгія).  

Взаємодія з НАТО щодо імплементації положень Дорожньої карти з оборонно-

технічного співробітництва Україна – НАТО здійснюється: 

у контексті завдань короткострокового планування у рамках виконання Плану заходів 

оборонно-технічного співробітництва України з НАТО на 2017 рік; 

у контексті завдань середньо- та довгострокового планування за напрямками 

створення системи державного гарантування якості предметів військового призначення та 

подвійного використання, а також впровадження стандартів НАТО в Міноборони та ЗСУ. 

Відповідно до Плану заходів: 

взято участь у роботі 12 груп Конференції національних директорів НАТО з 

озброєння  (АС/225, АС/327, NAAG LCG LE, AC/224, NAFAG, JCG GBAD, JCG UAS 

АС/141 тощо) та промислово-дорадчої групи NIAG;  

проведено 3 семінари з метою посилення спроможностей у сфері протимінної 

діяльності та сплановано заходи з практичного розширення цієї роботи; 

активно розвивається співпраця у рамках Партнерства з підтримки Спільного 

управління предметами постачання та Несистемних брокерських послуг (здійснено 

реєстрацію України в Логістичній електронній базі даних НАТО, МОУ складено 

попередній план закупівель на 2017 р. і направлено перший запит до офісу АНПП); 

здійснено низку практичних заходів співпраці (у сфері стандартизації, кодифікації, 

командування, управління та зв’язку, створення системи гарантування якості предметів 

оборонного призначення) у рамках відповідних трастових фондів НАТО, утворених на 

підтримку спроможностей структур сектору безпеки і оборони України; 

активізована робота у рамках багатонаціональних проектів Концепції НАТО 

«Розумна оборона». 
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Координація питань імплементації положень Дорожньої карти з ОТС Україна – НАТО 

забезпечувалася у рамках діяльності Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю, Міжвідомчої комісії з питань оборонно-

промислового комплексу, СРГ Україна-НАТО ОТС, а також у рамках окремих заходів 

співробітництва з НАТО та країнами Альянсу на двосторонній основі.   

ДК «Укроборонпром», визначено ключові технічні стандарти НАТО за сферами 

діяльності підприємств Концерну. Проводиться робота з Міноборони (як з основним 

замовником озброєння та військової техніки) щодо встановлення (з урахуванням положень 

стратегічних документів оборонного планування) пріоритетності їх впровадження на 

підприємствах оборонної промисловості у ході розробки та виробництва ОВТ, а також їх 

схвалення в рамках роботи Технічного комітету стандартизації ТК-176 «Стандартизація 

продукції оборонного призначення». 

На курсах з питань стандартизації за підтримки НАТО та держав – членів Альянсу 

підготовлено 18 фахівців. 

Підвищення ефективності системи кадрового менеджменту. Здійснено аналіз та 

коригування навчального плану-програми групи № 11 (з питань організації та проведення 

кадрової роботи) Вищих академічних курсів НУО ім. І.Черняховського. На зазначених 

курсах підготовлено 30 осіб. 

В рамках Програми розбудови оборонних інституцій експертами групи компанії 

«RAND Cоrporatiоn» 23-25.01.2017. 25-28.04.2017 та 26-28.07.2017  проведено заняття з 

фахівцями служб персоналу ЗСУ. 

Розроблено Дорожню карту заміщення первинних посад офіцерського складу в 

органах військового управління різних рівнів посадами сержантського і старшинського 

складу (затверджено Т.в.о. Міністра оборони 18.01.17). 

Завершується опрацювання переліку сержантських посад на заміну посад 

офіцерського складу. У Міноборони розроблено та подано на розгляд ВРУ проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань 

військовослужбовців» (реєстр. № 6372 від 13.04.17), яким передбачається запровадження 

нових військових звань сержантського і старшинського складу з урахуванням стандартів, 

прийнятих в державах – членах НАТО. 

У навчальних центрах ПС ЗСУ та ВМС ЗСУ створено підрозділи, де здійснюється 

підготовка сержантів (старшин) на курсах лідерства (базовий, середній рівень). 

Нормативно врегульовано повноваження командирів (начальників) та посадових осіб 

кадрових органів щодо права прийому офіцерів запасу на військову службу за контрактом 

в умовах особливого періоду. 

Видано наказ МОУ від  29.05.2017 № 293 «Про затвердження Змін до Номенклатури 

посад для призначення військовослужбовців наказами по особовому складу». 

Опрацьовано та надіслано на погодження із заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади проект Указу Президента України «Про внесення змін до 

Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ». 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» здійснюється перевірка 

відносно 65 805 посадових осіб. Станом на 20.09.2017 завершено проведення перевірки 

відносно 37 942 посадових осіб, з них у 2017 р. – 4 936. 

Триває повторне погодження із заінтересованими органами військового управління 

проекту наказу Міноборони «Про затвердження Переліку основних штатних посад осіб 

офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в МОУ та 

ЗСУ», яким передбачається зменшення в органах військового управління стратегічного та 

оперативного рівнів, у вищих військових навчальних закладах, науково-дослідних 

установах та організаціях частки посад зі штатно-посадовою категорією «полковник» за 

рахунок зростання частки посад зі штатно-посадовою категорією «майор», «підполковник». 

Сформовано резерв кандидатів для просування по службі офіцерського складу за 

рейтинговим принципом. До складу резерву включено 15 533 осіб, у тому числі: 
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в Міноборони – 1 635 осіб; 

в ЗСУ – 13 898 осіб. 

Удосконалення системи військової освіти та підготовки професійних кадрів. У 

процесі реалізації четвертого етапу виконання Програми НАТО «Удосконалення військової 

освіти» проведено 56 міжнародних заходів, у яких взяли участь 1 475 представників МОУ, 

науково-педагогічного складу вищих військових навчальних закладів ЗСУ та 320 експертів 

держав – членів Альянсу. Протягом звітного періоду на навчання до військових навчальних 

закладів США направлено 8 офіцерів, з них для підготовки: 

за оперативно-тактичним рівнем – 4; 

за оперативно-стратегічним рівнем – 4. 

На фахових курсах пройшли/проходять підготовку 22 офіцери, з них: США – 18, 

Румунія – 2, Литва – 1, Естонія – 1.  
На навчання до військових навчальних закладів іноземних держав направлено 8 

військовослужбовців, з них для підготовки: 

за тактичним рівнем – 11 (Великобританія – 5, Італія – 6); 

за оперативно-тактичним рівнем  – 8 (США – 4, Великобританія – 1, Південна Корея 

– 1, Естонія – 2); 

за оперативно-стратегічним рівнем – 5 (США – 4, Великобританія – 1). 

На фахових курсах пройшли/проходять підготовку 29 військовослужбовців, з них: 

США – 23, Румунія – 2, Литва – 1, Естонія – 1, ФРН – 1, Канада – 1. 

Вивчено та проаналізовано організаційно-штатну структуру, стан, якість та проблемні 

питання підготовки військових фахівців у НУО ім. І.Черняховського, Військовій академії 

(м. Одеса), Житомирському військовому інституті ім. С.П.Корольова.  

Стан системи військової освіти та проблемні питання підготовки військових фахівців 

розглянуто на засіданні Колегії Міноборони  23.05.17. На виконання рішення Колегії МОУ: 

створено Інститут танкових військ Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний університет» та Інститут цивільної авіації Харківського 

національного університету Повітряних Сил імені І.Кожедуба;  

триває формування Інституту морально-психологічного забезпечення Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; 

у НУО ім. І.Черняховського збільшено набір слухачів оперативно-стратегічного та 

оперативно-тактичного рівнів підготовки. 

З метою вдосконалення підготовки підрозділів і частин Сухопутних військ ЗСУ до 

рівня бригади за стандартами НАТО на базі Міжнародного центру миротворчості та 

безпеки (с. Старичі, Львівська обл.) створено Навчальний центр підготовки підрозділів. 

Створено школи підготовки снайперів на базі 169 навчального центру Сухопутних 

військ ЗСУ (смт. Десна, Чернігівська обл.) та 199 навчального центру Високомобільних 

десантних військ ЗСУ (м. Житомир). 

Запроваджено підготовку офіцерів запасу за державним замовленням. За кошти 

державного бюджету передбачено підготовку офіцерів запасу у всіх вищих військових 

навчальних закладах (крім Інституту ВМС НУ «Одеська морська академія») та на 

факультеті військової підготовки НТУ «Харківський політехнічний інститут».  

Впроваджено комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-

професійної підготовки, які організовуються та проводяться у військових частинах або 

навчальних центрах після першого року навчання. 

У квітні на базі кафедри військової підготовки Національного університету 

біоресурсів та природокористування України проведено круглий стіл з питань організації 

та проведення зазначених занять, обміну досвідом, виявлення проблемних питань та 

визначення шляхів їх вирішення. 

Здійснено розподіл військово-облікових спеціальностей, що визначають боєздатність 

підрозділів та військових частин ЗСУ, та визначено обсяги підготовки офіцерів запасу за 

ними в 2017 – 2018 навчальному році за рахунок коштів Держбюджету для кожного вищого 
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військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищих навчальних 

закладів (погоджено з МОН та МОЗ, затверджено наказом МОУ від 15.06.17 № 8дск). 

У НУО ім. І. Черняховського утворено Науковий центр дистанційного навчання. 

Наказом начальника НУО ім. І.Черняховського від 27.02.2017 № 55 затверджено 

Положення про Науковий центр дистанційного навчання. Офіційне введення у практичну 

експлуатацію класу імітаційного моделювання відбулося 08.06.2017. 

За сприяння Міноборони Норвегії закуплено робочі станції та розгорнуто 27 

автоматизованих робочих місць для роботи з ресурсами дистанційного навчання. 

Розроблено тематичний сайт з питань дистанційного навчання та підтримується його 

функціонування в локальній мережі НУО ім. І.Черняховського. 

19 представників НУО ім. І.Черняховського пройшли навчання на курсі НАТО з 

підготовки інструкторів із розроблення курсів дистанційного навчання. 

В Навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності НУО ім. 

І.Черняховського відповідно до принципів, процедур і стандартів НАТО на 10 тематичних 

курсах пройшли  підготовку 122  офіцери. Проведено 6 курсів цивільно-військового 

співробітництва (СІМІC) для 178 осіб. 

На Вищих академічних курсах на базі НУО ім. І.Черняховського пройшли підготовку 

78 осіб. 

На курсах інтенсивного вивчення іноземних мов при ВВНЗ ЗСУ пройшли підготовку 

362 військовослужбовці. З 11.09.2017 розпочали навчання ще 334 військовослужбовці. 

В рамках реалізації Трастового фонду НАТО з реформування системи логістики і 

стандартизації ЗСУ Агенцією НАТО з підтримки та постачання організовано курс (10 

місяців) з вивчення англійської мови (на базі КНТЕУ), на якому навчаються 34 фахівці зі 

стандартизації. 

13 викладачів кафедр іноземних мов ВВНЗ пройшли навчання на курсах (семінарах) 

з методики викладання іноземних мов у військових навчальних закладах держав – членів 

НАТО (Канада, ФРН, СШУ, Болгарія). 

На базі Навчально-наукового центру іноземних мов НУО ім. І.Черняховського за 

навчальною програмою Кембриджського університету проведено 4 модулі (із чотирьох 

запланованих) курсу підвищення кваліфікації для 12-ти викладачів англійської мови ВВНЗ 

ЗСУ. 

Чотири представники вищих військових навчальних закладів ЗСУ взяли участь у 

семінарі для викладачів англійської мови з питань мовного тестування, присвяченому 

розробці та удосконаленню тестів зі знання іноземної мови. Представники МОУ взяли 

участь у Конференціях з питань мовної підготовки та тестування, що проводилися Бюро з 

питань міжнародної мовної координації (BILC). 

У навчальні заклади (навчально-тренувальні центри)  збройних сил держав – членів 

НАТО направлено 7 осіб сержантського і старшинського складу, з них: Естонія – 2, Литва 

– 1, Латвія – 1, Польща – 3. 

З метою удосконалення навчально-виховного процесу підготовки офіцерського 

складу та досягнення у дальшому сумісності частин (підрозділів) під час спільних дій 

практичну та методичну допомогу отримано з боку викладачів та інструкторів семи держав 

– членів НАТО (США, Великобританія, Канада, Польща, Литва, Латвія, Естонія). У НАСВ 

ім. Гетьмана П.Сагайдачного на постійній основі надають методично-дорадчу допомогу два 

іноземні радники від США та ФРН. 

Завершили підготовку у Коледжі Королівських ВМС «Британія» 2 курсанти Інституту 

ВМС НУ «Одеська морська академія».  

Продовжують навчання у військово-морських навчальних закладах держав – членів 

НАТО 7 курсантів, з них: 

Коледж Королівських Військово-Морських Сил «Британія» – 1; 

Академія Військово-Морських Сил Італії – 6. 
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Пройшли навчальну практику (стажування) на бойових кораблях військово-морських 

сил держав – членів НАТО 22 курсанти, з них: США – 2, Польща – 18, Італія – 2. 

Удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх взаємосумісності. В 

рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку (ОСС) Концепції оперативних 

можливостей НАТО здійснено консультативні візити в Україну експертів НАТО з питань:  

проведення самооцінки першого рівня роти РХБ захисту та інженерно-саперної роти 

(17-21.04.2017, с. Старичі, Львівська обл.); 

проведення національної оцінки підрозділу ССО (18-21.04.17, м. Бровари, Київська 

обл.). 

У січні 2017 р. сертифіковано спільну литовсько-польсько-українська військову 

частину ЛИТПОЛУКРБРИГ. 

У рамках Програми обміну даними про повітряну обстановку здійснюється 

цілодобовий обмін даними між командним пунктом Повітряного командування «Захід» 

Повітряних Сил ЗСУ та Центром управління та оповіщення м. Веспрем, Угорщина, а також 

між командним пунктом Повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ та 

Центром управління та оповіщення м. Ерзурум, Туреччина. 

Домовлено про участь українських фахівців на постійній основі у складі Робочої 

групи НАТО з імітаційного моделювання (NATO Modelling and Simulation Group). 

До штатів двох загальновійськових полігонів та Навчального центру підготовки 

підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки введено відділи (групи) 

імітаційного моделювання бойових дій (в кількості 5 посад кожний). Опрацьовано технічні 

вимоги до класів імітаційного моделювання та їх технічного забезпечення.  

У Навчальному центрі підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та 

безпеки 15.09.2017 відкрито Центр імітаційного моделювання. 

На базі 143 центру розмінування (м. Кам’янець-Подільський) канадськими 

інструкторами проведено 8 курсів та підготовлено 93 спеціалісти з протидії СВП. В 

управлінні підготовки військ Командування Високомобільних десантних військ ЗСУ 

31.07.2017 створено групу Процесу планування та оцінки сил. 

На полігонах і в навчально-тренувальних центрах ЗСУ продовжуються роботи з 

модернізації полігонного обладнання, об’єктів водіння, тактичної і вогневої підготовки; 

доукомплектування тренажерами; обладнання комп’ютерних класів; удосконалення систем 

об’єктивного контролю. 

Розроблено та підготовлено до видання топографічні карти масштабу 1:25 000 

відповідно до стандартів НАТО для трьох військових полігонів ЗСУ (Навчальний центр 

підготовки підрозділів на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (с. Старичі, 

Львівська обл.), 199 навчальний центр Високомобільних десантних військ ЗСУ (м. 

Житомир), 192 навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ (м. 

Бердичів). 

Від ЗСУ 1 206 військовослужбовців взяли участь у 11 військових навчаннях НАТО та 

держав – членів НАТО, відкритих для держав – партнерів, а саме у: 

багатонаціональному протичовновому тактичному навчанні «Морський Щит – 2017» 

(01–10.02.17, Румунія) 2 штабних офіцери; 

багатонаціональному тактичному навчанні «Платінум Ігл – 2017-1» (20.02.–

03.03.2017, Румунія) - 30 військовослужбовців морської піхоти; 

багатонаціональному тактичному навчанні «Платінум Ігл – 2017-2» (17-29.04.2017, 

Румунія) - 30 військовослужбовців морської піхоти; 

багатонаціональному командно-штабному навчанні із залученням військ «Комбайнд 

Резолв 8» (частина перша: 03-13.05.2017, ФРН) - 32 військовослужбовці з озброєнням і 

військовою технікою, (частина друга: 24.05-15.06.2017, ФРН) - 126 військовослужбовців з 

озброєнням і військовою технікою;  

багатонаціональному тактичному навчанні «Флемінг Сворд – 2017» (02-19.05.2017, 

Литва) - 16 військовослужбовців зі зброєю та військовою технікою; 



46 

українсько-американському командно-штабному навчанні із залученням військ «Сі 

Бриз –2017» (10-23.07.2017, акваторія Чорного моря, полігони ЗСУ) – 676 

військовослужбовців, 23 кораблі (катери та судна забезпечення), 19 одиниць авіаційної 

техніки, 57 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки; 

багатонаціональному тактичному навчанні «Сейбер Гардіан – 2017» (04-23.07.2017, 

полігон Чінку, Румунія) – 150 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою; 

тактичному навчанні з бойовою стрільбою підрозділів зенітних ракетних військ 

Повітряних Сил ЗСУ «Шабла – 2017» (11-20.07.2017, полігон «Шабла», Республіка 

Болгарія) – 54 військовослужбовця з озброєнням та військовою технікою, 2 літаки, 10 

одиниць спеціальної техніки; 

багатонаціональному тактичному навчанні «Нобл Партнер – 2017» (30.07-12.08.2017, 

Грузія) – 30 військовослужбовців морської піхоти з озброєнням; 

багатонаціональному тактичному навчанні «Платінум Лайон – 2017» (31.07-

10.08.2017, полігон Ново Село, Республіка Болгарія) – 47 військовослужбовців з 

озброєнням; 

багатонаціональному тактичному навчанні «Еджайл Спіріт – 2017» (29.08-12.09.2017, 

Грузія) – 75 військовослужбовців морської піхоти з озброєнням, 1 літак Ан-26. 

Продовжено виконання 25-ти Цілей партнерства для Міноборони та ЗСУ. 

Додатково включено до пакету Цілей партнерства для України на поточний цикл 

Процесу планування та оцінки сил нової Цілі партнерства G 0013 щодо гендерних 

перспектив, яка серед іншого відображатиме діяльність органів державної влади України 

стосовно практичної імплементації Резолюції РБ ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека». 

Визначено відповідальних виконавців Цілі партнерства G 0013 та розпочато її 

виконання (розпорядження Міноборони України № 7870/з від 03.05.2017). 

З метою обговорення стану реалізації завдань Оцінки участі України у Процесі 

планування та оцінки сил за участю представників Міноборони, ГШ ЗСУ та причетних 

органів державної влади проведено: 

два раунди двосторонніх експертних консультацій (23-26.01.2017 та 28-31.08.2017, м. 

Київ); 

засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки з Україною у форматі 

Процесу планування та оцінки сил (20.03.2017, м. Брюссель, Бельгія). 

Північноатлантичною радою (ПАР) 05.04.17 схвалено Оцінку участі України в 

Процесі планування та оцінки сил у 2016 році. Оцінювання тривало упродовж серпня 

минулого -  квітня ц.р. і вперше проводилось за методикою, яка застосовується лише до 

держав – членів НАТО.  

ПАР рекомендує під час досягнення цілей партнерства у поточному році основну 

увагу зосередити на:  

посиленні демократичного цивільного контролю над силами оборони;  

створенні системи управління силами оборони на основі нового розподілу 

повноважень, функцій, завдань, обов’язків і відповідальності у сфері оборони, що 

відповідає принципам і стандартам, прийнятим у державах – членах НАТО;  

впровадженні процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до 

євроатлантичних підходів;  

удосконаленні системи логістичного забезпечення сил оборони. 

05-06.04.2017 у Києві проведено робочі консультації представників ГШ ЗСУ та 

Об’єднаного оперативного штабу  ЗСУ з експертом МС НАТО Д.Брауном щодо реалізації 

завдань, передбачених Ціллю партнерства G6000 «Загальна організація штабів». 

Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. 5 жовтня 

ц.р. пройшло тематичне засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції 

України щодо міжвідомчої координації в рамках Трастового фонду НАТО зі створення 

системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну. Основною метою Фонду є 

удосконалення системи соціальної адаптації військовослужбовців та осіб, звільнених з 
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військової служби, як частини кадрового менеджменту, відповідно до стандартів НАТО на 

2015-2018 роки.  

Іншим напрямом діяльності в рамках Фонду у 2016-2017 роках стало проведення 

семінарів з психологічної реабілітації та подолання наслідків пост травматичного синдрому 

у військовослужбовців-учасників АТО ЗСУ та Нацгвардії. 

Оскільки термін дії Фонду завершується 30 березня 2018 року, українська сторона 

пропонує продовжити діяльність на цьому напрямі та уточнити цілі і завдання Фонду зі 

створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну з урахуванням 

пріоритетності сфери психологічної реабілітації учасників АТО15 й отримання відповідних 

практичних навичок військовослужбовцями (підготовка, навчання). 

Протягом звітного періоду надано: 

статус учасника бойових дій 18 807 військовослужбовцям ЗСУ, які брали участь у 

проведенні АТО в Донецькій та Луганській обл.; 

санаторно-курортних путівок 1742 учасникам АТО та 111 членам їх сімей; 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця на загальну суму 

139 млн. грн.; 

одноразової грошової допомоги у разі отримання інвалідності на загальну суму  

380 млн. грн.; 

забезпечено житлом (у т. ч. члени сімей загиблих) – 299 осіб. 

На засіданні Уряду 30.08.2017 схвалено постанову КМУ «Про грошове забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою 

передбачено запровадження з 01.01.2018 нового принципу нарахування грошового 

забезпечення військовослужбовців, згідно з яким розміри посадового окладу та окладу за 

військовим званням залежатимуть від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

В СБУ здійснюється підготовка організаційно-розпорядчих документів, спрямованих 

на реалізацію рішень керівництва та забезпечення реалізації прав та пільг, передбачених 

чинним законодавством для учасників АТО – наказів щодо грошових виплат відповідно до 

Порядку виплати винагороди за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи 

антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженого 

відповідним наказом ЦУ СБУ, а також зарахування пільгового обчислення вислуги років 

для призначення пенсії. 

Протягом 2017 р. надано статус учасника бойових дій 1143 співробітникам СБ 

України (загальна кількість з початку АТО - 9296).   

Після повернення з району проведення АТО військовослужбовці СБ України 

перебувають під постійним медичним наглядом фахівців відомчих закладів охорони 

здоров’я з проведенням комплексу заходів щодо моніторингу стану їх здоров’я. Санаторно-

курортним лікуванням в умовах закладів охорони здоров’я СБУ забезпечено 53 учасника 

АТО, 55 членів їх сімей та 17 дітей. Реабілітаційне лікування пройшло 579 

військовослужбовців-учасників АТО.  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затверджені видатки 

СБУ на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та членів їх сімей в обсязі 

112 млн. грн. Забезпечення житлом здійснюється, у першу чергу, для військовослужбовців 

СБУ, які безпосередньо брали участь в АТО, зазнали поранень та перебувають на обліку 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов. 

На виконання п.2 розпорядження КМУ від 13.01.2016 № 10-р та Плану міжвідомчих 

заходів з адаптації до мирного життя учасників АТО на службу (роботу) до 

Держспецзв’язку прийнято 25 осіб, з них у 2017 р. – 7 (2 - у І кварталі і 5 - у ІІ кварталі) та 

перебувають на вивченні 14 кандидатів з числа учасників АТО. 

                                                           
15 Відповідну ініціативу запропонував Президент України під час засідання Комісії Україна-НАТО в Києві 10 

липня 2017 року 

http://www.ukrmilitary.com/2017/08/groshove-struktura.html
http://www.ukrmilitary.com/2017/08/groshove-struktura.html
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За час залучення Держспецзв’язку до виконання завдань АТО статус учасників 

бойових дій надано 748 співробітникам, у т.ч. 19 співробітникам у ІІІ кварталі 2017 р. 

У 2017 р. надано послуги з психологічної реабілітації 112 учасникам бойових дій на 

місцях, у т.ч. у ІІІ кварталі - 54 учасникам бойових дій. 

Протягом лютого – вересня 2017 року статус ветеранів військової служби надано 9 

особам та видано 9 посвідчень «Ветеран військової служби» та нагрудних знаків до них. 

В Національній академії державного управління при Президентові України та в її 

регіональних інститутах навчається 27 співробітників Держспецзв’язку, з яких 4 вступили 

на навчання у 2017 р. Медичний центр Держспецзв’язку бере участь у забезпеченні 

соціальних гарантій учасників АТО. 

Триває перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей 

на фахових і мовних курсах у рамках двох міжнародних проектів («НАТО – Україна з 

перепідготовки військовослужбовців» та «Україна – Норвегія. Перепідготовка і соціальна 

адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні»). Курси проходять у 18-ти 

містах України за 16 напрямами навчання. 

На кінець звітного періоду за міжнародними програмами з НАТО перепідготовлено 

310 військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби та 195 осіб продовжують 

навчання. За спільним проектом Королівством Норвегія «Перепідготовка і соціальна 

адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» за весняний семестр пройшли 

навчання 485  військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби та членів їхніх 

сімей. 

За оперативною інформацією регіональних органів соціального захисту населення з 

метою професійної адаптації учасників АТО за рахунок коштів Державного бюджету 

України укладено договори на професійне навчання 3 629 учасників АТО на навчання за 

професіями - водій автотранспортних засобів категорій С, D, E, тракторист-машиніст, 

оператор комп’ютерного набору, водій електрокара, машиніст крана, слюсар-ремонтник, 

діловод, кухар, електрогазозварювальник, водій малих/маломірних моторних суден та 

підвищення кваліфікації на курсах іноземної мови, правознавство. 

Професійна адаптація учасників АТО провадиться відповідно до Порядку організації 

соціальної та професійної адаптації учасників АТО, затвердженому постановою КМУ від 

21.06.2017 № 432. 

З метою започаткування національної психологічної допомоги ветеранам-учасникам 

АТО та їхнім сім’ям 22.05.2017 у приміщенні КМУ відбувся круглий стіл з питань 

створення комплексної національної системи психологічної допомоги учасникам АТО та 

членам їх сімей. 

КМУ постановою від 12.07.2017 № 497 затверджено Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів психологічної реабілітації 

учасників АТО, яким визначено розпорядниками коштів нижчого рівня структурні 

підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій. 

КМУ 18.05.2017 прийнято постанову № 343 «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 

надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної 

реабілітації населення», якою поширено дію Порядку використання коштів, затвердженого 

постановою КМУ від 31.03.2015 р. № 149 на інші категорії осіб, окрім учасників АТО, а 

саме: на членів сімей учасників АТО, членів сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб, 

інших громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій та/або зазнали впливу 

життєво небезпечних чи психотравмуючих подій, потрапили в кризову життєву ситуацію. 

Кількість звернень (відвідувань) учасників АТО до центрів соціально-психологічної 

реабілітації населення, які належать до сфери управління Держслужби у справах ветеранів 

війни та учасників АТО, за 8 місяців ц.р. становила 25 870 од., з них учасників АТО – 10 

759 од., членів їх сімей  – 3 871 од. 
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Психологічна допомога військовослужбовцям з наслідками бойового та 

посттравматичного стресового синдрому у ЗСУ надається штатними психологами та 

психологами-волонтерами громадських організацій «Ліга офіцерів» і «Патріот». 

Лікування військовослужбовців з ознаками бойової психічної травми здійснюється в 

4-х центрах медико-психологічної реабілітації, які функціонують у складі санаторно-

курортних закладів Міноборони (міста Хмільник, Трускавець, Ірпінь, Пуща-Водиця). 

Протягом звітного періоду у ЗСУ заходами психологічної реабілітації було охоплено 

близько 19 000 осіб, у тому числі безпосередньо в районі проведення АТО в Донецькій та 

Луганській областях психологічну допомогу надано понад 2000 військовослужбовцям. 

У психіатричних відділеннях закладів охорони здоров’я проходять лікування 165 

учасників АТО. 

Психологами громадської організацій «Ліга офіцерів» за участю фахівців з Польщі та 

Хорватії в різних регіонах України проведено 15 тренінгів з питань психологічної 

допомоги, профілактики суїцидальної поведінки та формування психологічної готовності 

до виконання завдань за призначенням для 480 військовослужбовців. 

У військових частинах розповсюджено близько 3000 екземплярів методичних 

посібників, пам’яток військовослужбовцю щодо надання першої психологічної допомоги 

та пам’яток командиру з профілактика суїцидів. 

Укладено меморандуми про співпрацю з шістьма громадськими та волонтерськими 

організаціями. До заходів з надання психологічної допомоги додатково залучаються від 280 

до 400 психологів-волонтерів від громадських організацій «Ліга офіцерів», «Українська 

асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», «Всеукраїнська 

асоціація псих одрами», волонтерських організацій «Крок назустріч», «Оберіг-26» та 

«Патріот». 

Психологічна реабілітація в системі СБУ забезпечується в рамках медико-

психологічної реабілітації, надання якої регламентовано відомчим наказом та здійснюється 

на базі реабілітаційних відділень санаторіїв СБ України. Військовослужбовці СБУ після 

повернення з району проведення АТО проходять медичний огляд та отримують за 

необхідності психологічну допомогу. Фахівцями СБУ проводиться психодіагностика стану 

військовослужбовця, визначення спроможності самостійно відновити працездатність 

(боєздатність) і оптимальний психоемоційний стан, психологічні консультації при 

вирішенні їх особистих та/або службових проблем. 

Трастовий фонд НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців 

здійснює свою роботу відповідно до поставлених завдань. У 2017 р. за рахунок Трастового 

фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців повернено з 

реабілітації (Португалія) двох поранених військовослужбовців, надано сприяння в 

забезпеченні участі збірної команди України у змаганнях «Ігри Нескорених», дев’ятий 

реабілітаційний збір для 10 поранених військовослужбовців «Back to life» та наразі 

проводиться одинадцятий спортивний табір для 10 травмованих  військовослужбовців. 

Два представники МОУ знаходяться на навчанні в Сполучених Штатах Америки, 

місто Вашингтон в військово-медичному центрі Walter Reed з 31.08.2017-30.09.2017, де 

вони ознайомляться з усіма тонкощами роботи в мультидисциплінарній команді. Від’їзд 

наступної групи спеціалістів заплановано на 08.10.2017-06.11.2017. 

Міноборони інформувало, що станом на 20.09.2017 із 201 військовослужбовця з 

ампутаціями кінцівок забезпечено протезами 146 осіб. З числа військовослужбовців, що 

потребували протезування, 14 померли, інші проходять відповідну підготовку до 

протезування. 

За інформацією Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО станом на 

кінець звітного періоду з 263 учасників АТО з ампутаціями кінцівок відпротезовано 181 

особу, інші проходять відповідну підготовку до протезування. 

За підтримки ПУ в ОАЕ 3 військовослужбовці СБУ, які зазнали поранень у зоні АТО, 

пройшли курс тижневої реабілітації в ОАЕ. 
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Також розглянуто питання щодо започаткування на базі Українського інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності, м. Харків освітньої 

спеціальності навчання протезистів/ортезистів-технологів категорії II за стандартами 

Міжнародної спільноти протезистів та ортезистів (ISPO) в Україні. За звітній період було 

організовано навчання та у період з 26.08.-31.08.2017 були проведені екзамени для 10 

спеціалістів за спеціальністю протезист-ортезист технолог в Харківському Науково-

дослідному інституті протезування. В інституті протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності (м. Харків) встановлено модульний басейн для медичної 

реабілітації ОІШ9643, який змонтовано та введено в експлуатацію. 

21.04.2017 МВС звернулось листом до АНПП з проханням розглянути можливість 

надання матеріально-технічної допомоги (спеціалізованого медичного обладнання) для 

спеціалізованого відділення для лікування та діагностики травмованих та постраждалих 

учасників АТО, а також постраждалих під час несення служби працівників Нацполіції та 

НГУ, що створюється на базі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України в 

Київській області». 

Інформація щодо курсів перепідготовки військовослужбовців за міжнародними 

програмами розміщена на сайті Мінсоцполітики16. 

Співпраця з НАТО в частині реформування Міністерства внутрішніх справ України 

зосереджена на вивчені міжнародного досвіду, залучення тренувально-навчальної 

допомоги. 06.03.17 Федеральним відомством кримінальної поліції Німеччини передано в 

якості допомоги ДНДЕКЦ МВС УФ-бокс для дезінфекції, спеціальний стіл для робочої 

станції ДНК та лабораторну морозильну камеру з можливістю заморозки до наднизьких 

температур. Дане обладнання зокрема буде використовуватися для ідентифікації 

невпізнаних воїнів, які загинули під час АТО на сході України. 

МВС бере активну участь у заходах Програми Україна – НАТО з професійного 

розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та оборони. 

Програма не тільки дає можливість представникам НГУ навчатися на курсах вивчення 

англійської мови, а й надає матеріальну допомогу в оновленні навчального фонду 

Національної академії Національної гвардії України, зокрема у лютому 2017 року, на запит 

НГУ, Програмою спільно з Аташе з питань оборони Посольства Королівства Швеції в 

Україні закуплено та передано навчальні посібники з англійської мови (445 примірників). 

Отримано 268 індивідуальних ключів для працівників МВС для вивчення англійської 

мови  на базі онлайн - платформи Lingva.Skills. 

24-25.05.17 проведено вступний курс НАТО на базі Національної академії НГУ з 

метою підвищення обізнаності військовослужбовців НГУ щодо НАТО. Проводиться 

спільна робота щодо впровадження платформи короткострокових й інтенсивних курсів за 

тематикою НАТО у систему навчання в Національній академії НГУ. 

Розвиток Національної гвардії України. У складі Військового госпіталю створено 

відділення психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору з 

відповідним обладнанням та програмним забезпечення. 

Отримано реабілітаційне обладнання (в якості благодійної допомоги) (сім одиниць) 

на суму близько 20 тис. доларів США від Благодійною організацією «Філіал Злучного 

Українського Американського Допомогового Комітету» – медичному центру «Нові 

Санжари». 

Оснащено медичним обладнанням функціональні підрозділи новозбудованих 

медичних пунктів 4-ох військових частин. 

Вирішено питання використання авіаційного транспорту НГУ для аеро-медичної 

евакуації поранених, проведено оснащення салонів авіаційного транспорту медичним 

евакуаційним обладнанням. 

                                                           
16 http://www.msp.gov.ua/timeline/Vetaranam-viyti-ta-uchasnikam-ATO.html  

http://www.msp.gov.ua/timeline/Vetaranam-viyti-ta-uchasnikam-ATO.html
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Опрацьовано проектно-технічну документацію з будівництва психотренінгового 

комплексу – центру психологічної реабілітації в складі Міжнародного міжвідомчого 

багатопрофільного центру підготовки підрозділів НГУ. 

В медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» для осіб з обмеженими руховими 

можливостями побудовано відповідно до нормативно-технічних вимог стаціонарні пандуси 

в кількості 2 шт., проведено капітальний ремонт першого поверху спального корпусу. 

Розроблено План реформування органів військового управління НГУ, згідно якого 

передбачається перехід на нову організаційно-штатну структуру Головного органу 

військового управління до 01.06.2018. Проекти організаційно-штатних структур 

розроблялися із залученням консультативної допомоги експертів НАТО. 

Так, до штату ГУ НГУ введено наступні підрозділи: 

відділ закупівель товарів та послуг за державні кошти; 

відділ стратегічного і середньострокового планування та сумісності з військовими 

структурами НАТО; 

управління контролю діяльності військ (інспекція). 

В подальшому передбачається поступовий перехід на нову організаційно-штатну 

структуру Головного управління НГУ, а реформування деяких підрозділів передбачатиме 

створення на їх основі окремих юридичних осіб та виведення їх за штат ГУ НГУ. 

Проводиться підготовка технічного завдання щодо створення єдиної інформаційної 

системи управління оборонними ресурсами. 

Модернізовано Центр керівництва в кризових ситуаціях та створено Ситуаційний 

центр НГУ. 

У ході засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки з Україною  в рамках 

Процесу планування та оцінки сил у березні 2017 р. було розглянуто та надано оцінку 

Концепції розвитку НГУ до 2020 р. 

Проводиться робота щодо реформування системи логістики в рамках Комітету 

реформ МОУ та залучення НГУ у виконанні спільної з МОУ Цілі партнерства G 5004 

«Інтегрована система логістики». 

Створено відділ закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (який у 

перспективі планується розширити до Центру та наділити правами окремої юридичної 

особи). 

Зазнала серйозних змін система харчування особового складу, як у відриві від пунктів 

постійної дислокації, так і у стаціонарних їдальнях – впроваджується пілотний проект 

харчування за системою замовлень (страв на вибір). 

Відпрацьовано технічні вимоги до створення електронної системи логістичного 

обліку НГУ та відповідні документи направлені розробнику. 

У 2017-2018 рр. заплановано створення логістичного центру НГУ. 

Розроблені нові зразки повсякденної форми одягу для військових частин з охорони 

дипломатичних представництв і консульських установ та підрозділів з охорони 

громадського порядку, проводиться забезпечення підрозділів спеціального призначення 

новими зразками спеціальної форми в кольоровій гаммі «ХИЖАК», яка має високий рівень 

прихованості військовослужбовців на місцевості. 

Стан підготовки окремої гірсько-патрульної роти НГУ: рота укомплектована 

особовим складом на 62%, спеціальними засобами для виконання завдань з ОГП – на 55%, 

озброєнням особовий склад забезпечений на 100 %. 

Особовий склад роти у лютому пройшов підготовку за базовим рівнем відповідно до 

Тимчасової програми з бойової та спеціальної підготовки гірсько-патрульних підрозділів 

НГУ. На сьогоднішній день підрозділ залучається до виконання завдань патрульної служби 

на території міста Тисмениця, Івано-Франківської області. 

На базі навчального Центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних 

матеріалів ім. Джорджа Кузмича (м. Київ) пройшли навчання (підвищення кваліфікації) 73 

військовослужбовця. 
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Актуальними питаннями для НГУ є: 

- включення представників Нацгвардії до складу підкомітетів Багатонаціонального 

об'єднаного координаційного комітету (БОКК) (запити щодо включення до підкомітетів 

були розіслані всім країнам-учасникам БОКК та на ГШ ЗСУ); 

- включення Нацгвардії до роботи Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи 

(JMTG-U) (для координації залучення представників Нацгвардії до занять, що проводяться 

зазначеною групою). 

Всього 157 представників НГУ прийняли участь у 22 заходах в рамках 

співробітництва з ТФ та програмами НАТО. 

Розвиток Національної поліції України. Матеріально-технічне оснащення підрозділів  

поліції (забезпечення одностроєм, пально-мастильними матеріалами, засобами 

індивідуального захисту та іншими) здійснюється відповідно до виділених  бюджетних 

асигнувань і у порядку встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - 

Закон) та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони». У квітні Департаментом управління майном НПУ з метою 

оснащення органів (підрозділів) поліції 9 мм пістолетними патронами для проведення 

занять у системі службової підготовки та забезпечення особового складу органів та 

підрозділів НПУ для виконання завдань у сфері публічної безпеки, боротьбі зі злочинністю, 

протидії тероризму, проведена закупівля 1 100 000 шт. 9 мм патронів для проведення 

вогневої підготовки, видано підрозділам поліції 456 одиниць зброї, 1 505 000 шт. патронів 

до зброї та 12 425 шт. спеціальних засобів. 

Розвиток Державної прикордонної служби України. Упродовж січня-червня 

проведені тактичні навчання з підрозділами швидкого реагування та  зборова підготовка 

вузькопрофільних фахівців. Протягом липня підрозділи швидкого реагування приймали 

безпосередню участь у багатонаціональних навчаннях «Сі Бріз-2017». 

Проведено спільний аналіз загроз прикордонній безпеці на спільних ділянках 

державного кордону з прикордонними відомствами Білорусі (16-17.02.17, м. Чернігів), 

Угорщини (01-02.03.17, м. Будапешт, Угорщина), Польщі (5–6.04.17 р., м. Львів), 

Словаччини (25–26.04.17 р., м. Ужгород), Румунії (10.05.17 р., м. Чернівці), Молдови 

(11.05.17 р., пункт пропуску «Маяки–Паланка-Удобне»), а також тристоронній аналіз 

загроз прикордонній безпеці на спільних ділянках кордону України, Білорусії та Польщі 

(25–27.04.17 р.). 

Підготовлено 7 телепрограм з циклу «Кордон держави» та 4 сюжети телепрограми 

«Фактор безпеки», які висвітлювали співпрацю Державної прикордонної служби України 

зі структурами НАТО та запровадження євроатлантичних стандартів.  

Розвиток Державної міграційної служби України. Представники ДМС брали участь 

у інформаційно-ознайомчих курсах з євроатлантичної інтеграції в рамках Програми 

Україна-НАТО професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони; у 

навчанні для тренерів за програмою Європейського офісу підтримки притулку (EASO); у 

рамках проекту «реформа управління на сході України»; у семінарі, організованому 

Представництвом МОМ в Азербайджані, інших спеціалізованих міжнародних заходах. 

ДМС розгорнуто Центр обробки даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

управління міграційними процесами (ЄІАС УМП), який забезпечує функціонування 

підсистем «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» та  в 

територіальних органах ДМС та «Облік біженців та іноземців».  

Станом на кінець звітного періоду розгорнуто захищену телекомунікаційну мережу 

ДМС, до якої підключено 25 територіальних органів та всі 593 територіальних підрозділів, 

в яких встановлено 1203 робочих станцій з комплектом обладнання для оформлення 

документів та взяття біометричних даних. 

Засобами ЄІАС УМП забезпечено функціонування Реєстру щодо: 

оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон; 
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оформлення в Україні дипломатичних та службових паспортів України з 

безконтактним електронним носієм; 

оформлення та видача паспорта громадянина України у формі картки. 

Завершено заходи І етапу створення комплексної системи захисту інформації 

захищеної телекомунікаційної мережі ДМС. 

У рамках виконання заходів з децентралізації надання адміністративних послуг 

станом на вересень 2017 р. до ЄДДР підключено 43 Центри з надання адміністративних 

послуг, в яких встановлено 96 робочих станції. 

З метою запровадження електронних послуг на офіційному веб-сайті ДМС у 

тестовому режимі запроваджено наступні сервіси:  

- запис громадян в електронну чергу на оформлення паспорта громадянина України у 

формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;  

- перевірка стану оформлення паспортних документів;  

- розрахунок вартості та виписка рахунків з реквізитами оплати адміністративних 

послуг за оформлення та видачу паспортних документів; 

- перевірка транслітерації прізвища та ім’я у паспортних документах; 

- перевірка паспортних документів за базою даних «Недійсні документи». 

За допомогою он-лайн сервісу «Електронна черга» було оформлено понад  44,4 тис. 

паспортів громадянина України у формі картки та понад 129,4 тис. паспортів громадянина 

України для виїзду за кордон.  

Розвиток системи реагування на надзвичайні ситуації проводиться на підставі 

Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій17 та 

Плану заходів щодо її реалізації18. 

Реалізація Стратегії реформування системи ДСНС здійснюється за трьома напрямами: 

1) переходу від системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки до системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

та профілактики пожеж; 

2) вдосконалення системи реагування на пожежі та надзвичайні ситуації, 

3) підвищення спроможності органів управління та підрозділів ДСНС до 

ефективного захисту населення та територій від пожеж та надзвичайних ситуацій. 

Проводиться реалізація першого етапу Стратегії в частині розбудови пожежної 

охорони територіальних громад шляхом утворення місцевих пожежно-рятувальних 

підрозділів.  

На цей час територіальними органами ДСНС спільно з органами місцевого 

самоврядування проведено уточнення необхідної кількості пожежно-рятувальних 

підрозділів місцевої пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах, їх 

чисельності, місць дислокації з урахуванням 20 хвилинного часу прибуття до місця 

виклику. 

З метою надання методичної та практичної допомоги органам місцевого 

самоврядування щодо створення пожежної охорони громад територіальними органами 

ДСНС з керівництвом громад проведено 149 семінарів та 134 круглих столів. 

Питання утворення та функціонування пожежної охорони територіальних громад 

розглядалися на 323-х засіданнях районних (міських) комісій та 18 обласних комісій з 

питань ТЕБ та НС. 

В об’єднаних територіальних громадах областей, де впроваджуються пілотні проекти, 

створено 39 підрозділів територіальних громад на території Дніпропетровської (5), 

Донецької (6), Львівської (9) та Тернопільської (19) областей.  

                                                           
17 Схвалена розпорядженням КМУ від 25.01.17 № 61-р 
18 Наказ ДСНС від 02.03.2017 № 132 
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Триває технічне переоснащення сучасною технікою, аварійно-рятувальними 

засобами та спеціальним обладнанням сил цивільного захисту, які входять до системи 

ДСНС, в тому числі - із залученням міжнародної технічної допомоги. 

ДСНС отримано 81 одиницю пожежно-рятувальних автомобілів, які передано до 

територіальних підрозділів для використання за призначенням. Протягом 2017 року ДСНС 

отримано міжнародну технічну допомогу на суму понад 82,2 млн. гривень. Завершено 

розробку зразків нового типового форменого одягу для осіб рядового та начальницького 

складу служби цивільного захисту. 

На напрямі міжнародного співробітництва продовжується підготовка кінцевої 

редакції нової посиленої Угоди про співробітництво між Державної службою України з 

надзвичайних ситуацій та Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань 

гуманітарної допомоги та цивільного захисту. 

У рамках спільного проекту ДСНС із науковою програмою НАТО «Надання 

підтримки проведенню гуманітарного розмінування в Україні» отримано спеціальні 

автомобілі та матеріально-технічні засоби для забезпечення проведення робіт з 

гуманітарного розмінування для 4 піротехнічних розрахунків, що дозволило повністю 

відновити функціонування розграбованих терористами піротехнічних підрозділів у 

Донецькій та Луганській областях, а також створило підґрунтя для початку формування на 

їх базі двох Регіональних центрів гуманітарного розмінування ДСНС у містах Маріуполь 

та Лисичанськ. 

Також здійснювалась взаємодія з Євроатлантичним координаційним центром НАТО 

з реагування на катастрофи (ЄАКЦРК). Зокрема, - з метою залучення гуманітарної 

допомоги від держав - членів та держав - партнерів НАТО для ліквідації наслідків пожежі з 

подальшою детонацією боєприпасів, що сталась 23.03.2017 р. на території військового 

арсеналу Міноборони у м. Балаклія, Харківська обл. 

На звернення ЄАКЦРК НАТО та згідно з двосторонніми домовленостями ДСНС взяла 

активну участь у спільних операціях Альянсу з ліквідації наслідків природних катастроф, а 

саме: 

у липні впродовж тижня авіація ДСНС надавала допомогу у гасінні  масштабної 

лісової пожежі в Чорногорії; 

наприкінці серпня — початку вересня авіація ДСНС надавала допомогу Грузії у 

ліквідації пожеж у гірській місцевості. 

У 2017/2018 навчальному році в Інституті державного управління у сфері цивільного 

захисту проводилися заняття з вивчення англійської мови для керівного складу і фахівців 

аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань ДСНС за стандартом НАТО 

«STANAG 6001». До участі у вивченні англійської мови залучено 97 осіб. 1 представник 

ДСНС України проходить навчання на курсі з вивчення англійської мови на базі 

Національного університету оборони України (за Програмою NATO American Language 

Course «STANAG-6001»). 

Також було продовжено реалізацію програми спільного українсько-польського 

проекту «Вдосконалення можливостей України з проведення пошуково-рятувальних 

операцій в умовах міста за допомогою підвищення рівня навичок представників пошуково-

рятувальної команди» з метою підготовки до переатестації пошуково-рятувальної команди 

важкого класу ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» в системі ІНСАРАГ 

ООН. 

Реформування Служби безпеки України. На регулярній основі в СБУ проводяться 

робочі зустрічі з радниками НАТО в Україні щодо вивчення досвіду реформування 

спецслужб та протидії новітнім викликам та загрозам безпеці.  

Організовано роботу постійно діючої Міжнародної дорадчої групи з питань 

реформування Служби, до якої входять іноземні радники при ОЗ НАТО в Україні, 

співробітники КМЄС, фахівці спецслужб країн-партнерів. У рамках діяльності 

Міжнародної дорадчої групи отримано експертну допомогу з боку НАТО, спільно 
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підготовлено проект Концепції реформування Служби. Документ направлявся на розгляд 

Апарату РНБОУ та АПУ. За результатами наданих рекомендацій та зауважень, Службою 

внесені технічні поправки і проект документа направлений до Ради національної безпеки і 

оборони України. 

У березні проведено семінар з опрацювання уніфікованих підходів до методології 

підготовки Плану імплементації Концепції реформування СБУ, визначення стратегічних, 

операційних цілей та індикаторів їх виконання. 

В СБ України опрацьовано питання щодо визначення потреб залученні та 

започаткуванні проектів міжнародної технічної допомоги з метою посилення технічного 

потенціалу та функціональних спроможностей СБУ в сфері боротьби з тероризмом, за 

напрямом науково-технічного, судово-експертного забезпечення функціонування 

національної антитерористичної системи.  

На систематичній основі кращі практики країн-членів НАТО враховуються при 

підготовці навчальних посібників та навчально-тематичних планів НА СБ України.   

Проведено навчальні заняття за тематикою демократичного контролю за сектором 

безпеки України на потоках підвищення кваліфікації співробітників СБ України в НА СБУ. 

Представники СБУ беруть участь у курсі з вивчення іноземної мови в рамках 

реалізації  Програми Україна – НАТО з професійної підготовки цивільного персоналу 

сектору безпеки і оборони.  

На базі Інституту післядипломної освіти КНУ ім. Т. Шевченка проходять навчання 86 

співробітників СБУ за програмою підвищення кваліфікації «Практичний курс англійської 

мови для представників сектору безпеки і оборони» (січень-жовтень 2017 р). 

Співробітники СБУ продовжують вивчення досвіду та передових технологій країн 

НАТО та ЄС із створення та використання спеціальних автоматизованих систем з 

фільтрацією за визначеними параметрами, з метою моніторингу ІТС, в яких обробляються 

державні інформаційні ресурси, бази даних суб’єктів господарювання та мережі Інтернет. 

За сприяння іноземних партнерів вживаються заходи з оптимізації аналітичної роботи в 

системі СБ України. 

За сприяння іноземних партнерів, передусім США, впроваджується оптимізація 

аналітичної роботи в системі Служби. 

01.07 та 25.08.2017 у м. Київ для керівництва СБУ проведено тренінги зі стратегічних 

комунікацій, зокрема, щодо особливостей проведення прес-конференцій, відповідей на 

провокаційні запитання журналістів тощо. 

3-14.07.2017 у м. Одеса для співробітників СБУ проведений тренінг щодо дотримання 

прав людини в діяльності спецслужб. 

17.08.2017 у м. Київ відбувся міжвідомчий семінар щодо вивчення ролі та функцій 

міжвідомчого органу Фінляндії з питань інтегрованого управління кордонами 

представниками фінських прикордонних, митних та поліцейських відомств. 

18-22.09.2017 у м. Таллінн делегація СБУ взяла участь у вивченні моделей організації 

та функціонування підрозділу захисту свідків, а також ознайомленні з практичною роботою 

підрозділів із захисту свідків країн Північної Європи та Балтії. 

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

Проведено перевірки стану технічного захисту інформації НАТО з обмеженим доступом в 

Апараті РНБО (березень 2017 р.) та контактному пункті ВМС України у м. Одеса (травень 

2017 р.). 

Підрозділами Держспецзв’язку опрацьовуються пропозиції щодо інвестування 

проектів окремих складових Національної телекомунікаційної мережі для передачі стороні 

НАТО. 

Розвиток Державної спеціальної служби транспорту. Проведено роботу з уточнення 

завдань, функцій, повноважень та порядку взаємодії Адміністрації ДССТ, а саме:  

введено в дію новий штат Адміністрації від 10.03.17р. №13/102-51, який наближено 

до типової структури штабів НАТО з урахуванням специфіки діяльності Служби;  
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переопрацьовано та затверджено відповідні Положення про структурні підрозділи 

Адміністрації. 

Основні зусилля щодо модернізацію існуючих зразків військової та спеціальної 

техніки були зосереджені на модернізації технічних засобів управління.  

На даний час переобладнано 2 одиниці автомобільної техніки рухомого пункту 

управління Служби. Закупівлі здійснюється з використанням електронної системи  

публічних закупівель Prozorro.  

Переглянуто та перероблено програми військової підготовки. Заплановано та 

розроблено програму проведення комплексних практичних занять з вивчення курсу 

первинної військово-професійної підготовки під керівництвом науково-педагогічних 

працівників та самопідготовки. 

На навчальних зборах заплановано більше  практичних занять з загальновійськових 

дисциплін, практичних занять на техніці і механізмах з відпрацювання нормативів. 

Реформування розвідувальних органів України. Проект Закону України «Про 

розвідку» розглянуто та схвалено в цілому на засіданні Об’єднаного комітету з питань 

розвідувальної діяльності при Президентові України, проведеному 22.03.2017. 

До обговорення проекту Закону долучалися юридичні фахівці країн – членів НАТО 

(США та Нідерландів). Розроблено Концепцію реформування та розвитку системи 

управління персоналом розвідувальних органів  України на 2017-2020 рр. (затверджена 

Секретарем РНБО, Головою Об’єднаного комітету з питань розвідувальної діяльності при 

Президентові України 14.04.17). 

Також розроблені «Вимоги та стандарти до основних видів інформаційних документів 

розвідувальних органів України», які надсилаються споживачам розвідувальної інформації 

(на основі стандарту BLUF /НАТО). 

Розроблено концепцію та план-програму курсів підвищення кваліфікації 

співробітників розвідувальних органів України за спеціалізацією «Розвідувально-

інформаційна діяльність. Основи методології (за досвідом та стандартами країн НАТО)». 

Активізовано практику залучення фахівців спеціальних служб країн НАТО до 

проведення навчальних курсів (тренінгів) з отримання практичної допомоги та набуття 

передового досвіду у сферах управлінського та кадрового менеджменту, матеріально-

технічного забезпечення розвідувальної діяльності, добування інформації з відкритих 

джерел, організації інформаційно-аналітичної роботи. 

Проведено низку консультацій зі спеціальними службами країн-членів Альянсу, 

предметом яких є запозичення іноземного досвіду щодо удосконалення законодавства, 

уніфікації окремих ресурсів і технологій та приведення їх у відповідність до 

євроатлантичних стандартів, у сфері стратегічного планування, інформаційно-аналітичної 

та оперативної роботи, спеціальної військової підготовки. 

Розроблено військовий стандарт ВСТ 01.101.007-2017 (01) «Воєнна розвідка. 

Геопросторова розвідка. Терміни та визначення» (затверджено начальником Управління 

стандартизації та кодифікації МОУ № 10 від 15.08.2017). 

Розвиток Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Агенція НАТО із 

зв’язку та інформації завершує підготовку проектної пропозиції з удосконалення 

спроможностей ситуаційних центрів України, яку планується реалізувати у рамках ТФ. 

06–10.03.2017 відбувся візит делегації сектору безпеки і оборони України до 

Ситуаційного центру НАТО SITCEN. У складі делегації був представник служби ГСЦ 

АРНБОУ. Делегація вивчала роботу SITCEN та зміст інформаційного обміну. Контакти 

будуть продовжені до кінця  року з метою навчання фахівців України. 

18 жовтня ц.р. проводитиметься візит делегації на чолі з Секретарем РНБО України 

до штаб-квартири НАТО для участі у засіданні Комісії Україна-НАТО та до 

Багатоцільового центру управління операціями з врегулювання криз. 

Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу України. З метою 

обміну досвідом проведено Семінар з розвитку оборонно-промислового комплексу України 
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(14.06.17, м. Київ). КМУ затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу (ОПК) на середньострокову перспективу. Програма має 

гриф обмеження доступу «таємно» (постанова КМУ від 24.05.17 № 366-6). 

Проведено вісім засідань Технічного комітету стандартизації 176 «Стандартизація 

продукції оборонного призначення», в ході яких ухвалено пропозиції до Програми робіт з 

національної стандартизації на 2017 р. щодо впровадження вимог 41-го основоположного 

стандарту НАТО у сфері розробки, виробництва, випробувань та ремонту озброєнь та 

військової техніки (шляхом підтвердження). 

Членами комітету розроблено проекти 6 національних стандартів з урахуванням 

вимог нормативних документів НАТО. 

Разом з ДК «Укроборонпром» опрацьовано перелік нормативних документів НАТО, 

які містять вимоги до озброєння та військової техніки. 

Видано спільний наказ Мінекономрозвитку, Міноборони та ДКАУ від 25.04.2017 

№ 615/240/63 «Про затвердження плану заходів (дорожньої карти) щодо реформування 

системи стандартизації та технічного регулювання у сфері розроблення та виробництва 

продукції оборонного призначення». 

Проведено аналіз стандартів колишнього СРСР на озброєння та військову техніку та 

надано до Мінекономрозвитку пропозиції щодо перегляду, подовження дії та скасування 

згаданих стандартів  (вих. № 220/6580 від 01.09.2017). 

Представники ДК «Укроборонпром» за результатами опрацювання переліку 

досліджень Промислово-дорадчої групи НАТО (NIAG) беруть участь у двох дослідженнях 

(SG 218, 219) та планують брати участь ще у 8-ми дослідженнях відповідно до графіка 

проведення заходів. 

14.06.17 Мінекономрозвитку разом із ДК «Укроборонпром» було проведено 

міжнародний семінар з реформування оборонно-промислового комплексу  України, участь 

у якому взяли міжнародні експерти країн-членів НАТО, представники МС НАТО, ВРУ, 

РНБОУ, Міноборони, представники державних та приватних підприємств. 

У ході семінару було розглянуто стан та ключові засади реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу України у 2017 році та на середньострокову 

перспективу; а також питання співпраці Україна – НАТО у сфері розвитку оборонно-

промислового комплексу України. окремим блоком винесено на обговорення питання 

створення системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення в 

Україні відповідно до стандарту НАТО STANAG 4107 та публікацій НАТО серії AQAP. 

Стороні НАТО передано перелік актуальних питань до експертів робочої групи з 

питань якості Групи з управління життєвим циклом озброєнь Конференції національних 

директорів з озброєння та перелік основних кваліфікаційних вимог для відбору для України 

радника НАТО з питань створення системи державного гарантування якості. 

Наразі 70% підприємств-учасників "Укроборонпрому" вже сертифіковані за ISO 9001 

та впроваджується система управління та гарантування якості AQAP 2000. 40 підприємств-

учасників ДК «Укроборонпром» отримали доступ до Головного каталогу НАТО з логістики 

(NATO Master Catalogue of References for Logistics).  

Професійна підготовка персоналу сектору безпеки і оборони. Активно працює 

Програма Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки 

і оборони на напрямах підготовки персоналу, залученого до євроатлантичної інтеграції, 

мовної підготовки (у т.ч. на базі онлайн-платформи Lingva.Skills), навиків ІТ. Реалізовано 

проект YOUNG UA Summer Academy 2017 для молодих державних службовців. 

Схвалено Політику Програми на 2017–2021 рр., а також план роботи та бюджетний 

план на 2017–2018 рр. 

Захист критичної інфраструктури. 13 лютого ц.р. РБ ООН вперше в історії прийняв 

резолюцію 2341 про посилений захист критичної інфраструктури від терористичних атак, 

внесену Україною. Резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з 
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протидії терористичних атак проти об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках 

Глобальної контртерористичної стратегії ООН. 

21 червня 2017 року МЕРТ разом з НІСД та СБУ презентувало проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України щодо створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури України. 

Реалізація Концепції розрахована на десятирічний термін (з 2017 по 2027 роки) та 

поєднує у собі проведення законодавчих перетворень у сфері захисту критичної 

інфраструктури, інституційні й організаційні зміни існуючої системи захисту критичної 

інфраструктури. Реалізація концепції дозволить досягнути належного рівня міжвідомчої 

взаємодії у сфері захисту критичної інфраструктури, а для її реалізації мають бути задіяні 

потенціал та наявні ресурси всіх державних органів, зокрема Служби безпеки України. 

Протягом року органами державної влади спільно з Центром передового досвіду 

НАТО з питань енергетичної безпеки заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури 

здійснювалася підготовка до проведення командно-штабних навчань на об’єктах 

Об’єднаної електроенергетичної системи України, запланованих 16-20 жовтня 2017 р. 

В рамках Розділу ІІІ. Ресурсні питання впроваджуються заходи на таких напрямах: 

реформування системи оборонного планування, реформування системи бюджетного 

планування і реформування системи логістики у секторі безпеки і оборони України. 

Реформування системи оборонного планування. Міністром оборони 04.01.17 

затверджено План-графік впровадження стратегічного планування розвитку 

спроможностей Міноборони та ЗСУ. Розроблено «Рекомендації з оборонного планування 

на основі спроможностей в Міноборони та ЗСУ» (затверджено Міністром оборони України 

12.06.17).  

Перекладено українською «Каталог спроможностей НАТО» та здійснено його аналіз 

в контексті можливості застосування для Міноборони та ЗСУ. 

Розпочато опрацювання проекту Тимчасової інструкції з порядку організації та 

проведення оцінювання на основі спроможностей у Збройних Силах України. 

У цій сфері затверджено два військові стандарти України:  

2.38 ВСТ «Стратегічне планування розвитку спроможностей ЗСУ. Абревіатури»; 

2.39 ВСТ «Стратегічне планування розвитку спроможностей ЗСУ. Терміни та 

визначення». Також здійснюються 4 науково-дослідні роботи за темами: «Обґрунтування 

пропозицій (рекомендацій) щодо модернізації оборонного планування в силах оборони, 

основаного на спроможностях», «Раціональний розподіл фінансових оборонних ресурсів 

для ефективного розвитку спроможностей сил оборони», «Розвиток основ стратегічного 

планування в секторі безпеки і оборони України», «Моніторинг, оцінка та прогноз воєнно-

політичної обстановки в регіоні довкола України». На базі НУО ім. І. Черняховського 

викладачами Академії оборони Великобританії за участю представників Групи розбудови 

оборонних інституцій від Міноборони США проведено пілотний навчальний курс з питань 

стратегічного (оборонного) планування на основі спроможностей, орієнтованих на загрози, 

для 37 представників Міноборони та ГШ ЗСУ, військових навчальних закладів і науково-

дослідних установ ЗСУ. Проводяться курси відповідного спрямування, розроблено проект 

навчальної план-програми для забезпечення освітнього процесу з питань оборонного 

планування на основі спроможностей. 

Продовжено роботу щодо інвентаризації наявних спроможностей в Міноборони та 

ГШ ЗСУ, а також підготовки «Єдиного переліку спроможностей Міноборони України та 

ЗСУ». 

Реформування системи бюджетного планування. У Законі України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік»  (зі змінами) загальний ресурс на оборону і безпеку держави 

передбачено у сумі 143,6 млрд. гривень (або 5,4 % ВВП). Розподіл напрямів розвитку і 

бюджетних програм (підпрограм) за розділами діяльності ЗСУ, наближено до практики, 

прийнятої в державах – членах НАТО. Керівництвом Міноборони прийнято рішення щодо 

поетапного збільшення питомої ваги видатків на закупівлю нових та відновлення 
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справності наявних зразків озброєння та військової техніки. Питома вага видатків на 

розвиток озброєння і військової техніки у 2017 р. становить 19.3%. 

21.06.2017 Урядом прийнято Постанову, якою затверджено «Програму підвищення 

обороноздатності та безпеки державами в частині оснащення НПУ озброєнням, 

боєприпасами та сучасними цифровими засобами відеозв’язку». 

На потреби сектору безпеки і оборони України рішенням РНБО від 13 вересня 2017 

року19 пропонується передбачити в обсязі не менше 165 372,3 млн гривень, у тому числі не 

менше 158 997,3 млн гривень – із загального фонду Державного бюджету України, 6 375,0 

млн гривень – із спеціального фонду Державного бюджету України. 

Уряду також доручено розглянути питання щодо фінансування у 2018 році Державної 

цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів 

спеціальної хімії на період до 2021 року і Державної цільової програми реформування та 

розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року в обсязі 0,5% від ВВП 

(але не менше 6,0 млрд гривень). 

У 2018 році першочергове фінансування спрямовуватиметься на: 

посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації 

Повітряних Сил ЗСУ; 

реалізацію державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та 

модернізації спеціального зв’язку та захисту інформації; 

виконання Національної розвідувальної програми на 2016 – 2020 роки; 

посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною 

діяльністю; 

проведення інтенсивної бойової підготовки частин і підрозділів ЗСУ та інших 

військових формувань; 

облаштування державного кордону України; 

реалізацію соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед збільшення у 

структурі грошового забезпечення військовослужбовців питомої ваги посадових окладів, 

окладів за військовим званням. 

Реформування системи логістики у секторі безпеки і оборони України. Утворено20 

Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної системи логістики сил оборони. Існує 

нагальна потреба внесення змін до існуючих законодавчих актів (зокрема Закону України 

«Про КМУ», «Про оборону») щодо визначення повноважень КМУ, ЦОВВ з питань 

логістичного забезпечення в особливий період, а також визначення ЦОВВ, що 

реалізовуватиме державну політику в цій сфері. Опрацьовується проект Постанови КМУ  

щодо приєднання до Багатонаціонального координаційного центру логістики. 

Кодифікація предметів постачання ЗСУ  здійснюється відповідно до правил та 

принципів системи кодифікації НАТО. Україна перебуває на першому рівні участі в системі 

кодифікації НАТО. 

Продовжується робота з вивчення спроможностей об’єднаних центрів забезпечення, 

складів та баз ЗСУ щодо утримання оперативних та частково стратегічних запасів. 

Проводяться консультації з Державним агентством резерву України щодо утримання 

стратегічних запасів на його підприємствах.  
В рамках Розділу ІV. Питання безпеки вживаються заходи на таких напрямах: 

імплементація Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим 

доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору, розвиток 

національної системи захисту інформації НАТО з обмеженим доступом, розвиток системи 

криптографічного та технічного захисту інформації, обмін розвідувальною інформацією, 
                                                           
19 «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» по статтях, 

пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України». 

20 Постанова КМУ від 13.09.2017 № 686 
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кібербезпека, співробітництво в галузі організації повітряного руху та безпеки 

використання повітряного простору. 

У частині імплементації Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації 

з обмеженим доступом21, слід зазначити, що сторонами були виконані відповідні 

процедури і відповідно до ст.10 Адміндомовленості набули чинності 8 серпня 2017 року. 

Також 22.05.2017 у м. Київ підписана Угода між Україною та Португалією про взаємну 

охорону інформації з обмеженим доступом. 

Розвиток національної системи захисту інформації НАТО з обмеженим доступом. 
З метою контролю за станом поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом 

в системі СБУ здійснено тематичні перевірки. За результатами перевірок встановлено, що 

стан організації роботи з матеріальними носіями інформації НАТО відповідає вимогам 

нормативно-правових актів Служби. Проведено перевірку стану охорони інформації НАТО 

з обмеженим доступом в АДПСУ, за результатами якої  з’ясовано, що стан охорони 

інформації НАТО у АДПСУ відповідає вимогам законодавства. 

СБУ оформлено 369 сертифікатів особового допуску до роботи з інформацією НАТО 

громадянам України, які працюють з такою інформацією та беруть участь у заходах 

Альянсу. 

Розвиток системи криптографічного та технічного захисту інформації.  

Проведено перевірки стану технічного захисту інформації НАТО з обмеженим 

доступом: у березні – в Апараті РНБО України; у травні – у контактному пункті ВМС ЗСУ 

(м. Одеса). 

Обмін розвідувальною інформацією по лінії співробітництва з партнерськими 

спецслужбами та структурами НАТО передбачено проектом Закону України «Про 

розвідку». 10.07.2017 відбулися переговори керівництва СЗРУ із заступником Генсека 

НАТО – керівником Об’єднаного департаменту з розвідки та безпеки НАТО. Обгворено 

заходи щодо початку консультацій з НАТО з питань укладання угоди про співробітництво 

у сфері обміну розвідувальною інформацією. 

У ГУР Міноборони закуплено та встановлено засоби криптографічного захисту для 

обміну інформацією з грифом обмеження доступу «Для службового користування». Від 

Держслужбиспецзв’язку отримано допуск до експлуатації зазначеного обладнання. 

Розроблено інструкцію про використання засобів криптографічного захисту 

інформації для взаємодії з іноземними партнерами.  

Кібербезпека. У рамках реалізації ТФ з кіберзахисту отримано високотехнологічне 

обладнання та програмне забезпечення (проходять інтеграцію у загальну інфраструктуру 

Національної системи кібербезпеки), яке дозволило розгорнути у МЗС України 

багаторівневу систему захисту телекомунікаційної інфраструктури від кібер-загроз та 

оперативного усунення наслідків атак на ключові інформаційні системи відомства.  

Рішенням Координаційної ради ТФ (липень 2017 р.) українською стороною схвалено 

рішення про подальший напрямок розбудови національної системи кібербезпеки з 

урахуванням можливостей ТФ, а саме:  

- підвищення технічних можливостей України у сфері кібербезпеки об’єктів 

критичної інфраструктури шляхом їх оснащення автоматизованими датчиками подій та 

підключення до національної мережі ситуаційних центрів ДССЗЗІ та СБУ. 

- створення Центрів кібернетичної безпеки у системі ЗСУ та НПУ з їх подальшим 

інтегруванням в Національну мережу ситуаційних центрів. 

4 липня 2017 р. відбулось урочисте підписання Головою СБУ, заступником Генсека 

НАТО та заступником Директора румунської Служби інформації Спільної заяви щодо 

завершення першого етапу програми ТФ НАТО зі сприяння Україні в зміцненні її 

спроможностей у сфері кіберзахисту. 

                                                           
21 Ратифіковані Законом № 2068-VIII від 24.05.2017 року 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2068-19/paran2#n2
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Координуюча роль (адміністратора безпеки) на технологічному рівні 

виконуватиметься СБУ. На цей час, в СБУ на експертному рівні проводиться опрацювання 

технічних аспектів реалізації другого етапу ТФ. СБУ здійснюються заходи щодо розробки 

та реалізації впродовж року програми поглиблених навчальних та практичних курсів у 

сфері протидії кіберзагрозам, орієнтованої на представників безпекового сектору України: 

СБУ, ДССЗЗІ, МВС, Міноборони. 

Урядом прийнято розпорядження від 10.03.2017 №155-р «Про затвердження плану 

заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України», яке було розроблено 

Адміністрацією ДССЗЗІ. Триває удосконалення нормативно-правової бази з питань 

кібербезпеки з урахуванням Стратегії кібербезпеки. 

Міноборони домовлено про здійснення обміну досвідом розбудови Національного 

кіберцентру Міністерства охорони краю Литовської Республіки. 

Важливим заходом стало проведення 25-26.05.2017 ХІХ міжнародну науково-

практичну конференції «Безпека інформації у інформаційно-телекомунікаційних 

системах». 

Триває робота над удосконаленням протоколу спільних дій для суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки під час виявлення атак та кіберінцидентів. 

Опрацьовується питання створення на базі СБУ відомчого навчального центру з 

функцією імітаційного полігону у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки. 

Департаментом кіберполіції налагоджено дієву взаємодію з правоохоронними 

органами інших країн через сектор Національного контактного пункту з реагування на 

кіберзлочини22. 

Спостерігається позитивна тенденція з документування, виявлення та розслідування 

правопорушень, учинених у сфері використання електронно- обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

Так, відповідно до статистичних відомостей (форма 451) за 8 місяців 2017 р. слідчими 

підрозділами зареєстровано 5 458 кримінальних правопорушень, що вчинені з 

використанням високих інформаційних технологій, що на 3 400 більше, ніж за аналогічний 

період 2016 р. (2 058), з яких у 3 614 кримінальних правопорушеннях особам повідомлено 

про підозру, що на 2 428 більше, ніж за аналогічний період 2016 року (1 186). До суду 

направлено 540 обвинувальних актів, що на 198 більше, ніж за аналогічний період 2016 

року (342). 

Співробітництво в галузі організації повітряного руху та безпеки використання 

повітряного простору забезпечується ДП «Украерорух» шляхом участі засіданнях 

Координаційної групи НАТО - ЄВРОКОНТРОЛЬ з питань повітряного руху (NEASCOG), 

які проходять у штаб-квартирі ЄВРОКОНТРОЛЮ (м. Брюссель). 

Виконується проект в рамках Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного 

простору (RASP). 08.08.2017 розглянуто стан розробки проектної пропозиції щодо 

практичного впровадження в Україні Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного 

простору, яку в подальшому презентовано на розгляд провідним країнам ТФ з 

удосконалення системи командування, управління, зв’язку та обміну інформацією. 

В рамках Розділу V. Правові питання вживаються заходи щодо укладення і 

виконання  міжнародних договорів України з НАТО відповідно до сфер відповідальності 

органів державної влади, відповідні тренінги, обміну інформацію стосовно правових 

аспектів протидії російської агресії в Україні, із підвищення рівня знань суддів у сфері 

міжнародного гуманітарного права. 

Здійснюється підготовка до проведення 8-9 листопада 2017 року на базі ДАУ ім. 

Г.Удовенка при МЗС спеціалізованого тренінгу з питань імплементації Угоди між 

                                                           
22 Створений на базі Департаменту кіберполіції відповідно до пункту 1 статті 35 Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» 
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державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами-учасницями 

програми «Партнерство заради миру» щодо статусу їхніх збройних сил (PfP SOFA) та 

Протоколів до неї. 

У 2017 році укладені Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з 

обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного 

договору. 

Прийнято постанову КМУ  від 09.08.2017 № 599 «Про затвердження Угоди між 

Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з 

підтримки спільного управління предметами постачання».  

Триває робота щодо  внесення доповнень до Угоди про встановлення відносин у сфері 

купівлі-продажу №UKR-04 на підтримку Несистемних брокерських послуг для ЗСУ. 

Завершується підписання Угоди між Міністерством соціальної політики України та 

Міністерством оборони Республіки Болгарія в межах проекту Трастового фонду НАТО у 

сфері медичної реабілітації в Україні. 

 

 

 

Жовтень 2017 року  

Міністерство закордонних справ України 
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