
                      Додаток 2 
до Річної національної програми під 
егідою Комісії Україна – НАТО на 
2018 рік, затвердженої Указом 
Президента України 
від  28 березня 2018 року №89/2018
   

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
у рамках Комісії Україна – НАТО на 2018 рік 

Березень: 

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні послів за участю                            
Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України з метою презентації Річної національної програми під егідою Комісії 
Україна – НАТО на 2018 рік;  

засідання Комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки        
(у форматі Комісії Україна – НАТО) щодо врегулювання конфлікту на Сході 
України.  

Квітень: 

засідання Комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки  
(у форматі Комісії Україна – НАТО) щодо безпекової ситуації у 
Чорноморському регіоні;  

засідання Комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки з 
Україною (у форматі Процесу планування та оцінки сил); 

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

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ.  

Травень: 

засідання Комісії Україна – НАТО за участю голови правління 
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з питань енергетичної 
безпеки щодо останніх рішень Арбітражного інституту Торгової палати 
Стокгольма; 

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

засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з планування на 
випадок надзвичайних ситуацій.  

Червень: 

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони; 
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засідання Комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки (у 
форматі Комісії Україна – НАТО) з метою оцінки виконання Річної 
національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік. 

Липень: 

засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні у рамках Саміту 
НАТО; 

засідання Керівного комітету Програми Україна – НАТО з професійного 
розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони. 

Вересень: 

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні заступників постійних 
представників щодо ситуації в Автономній Республіці Крим. 

Жовтень: 

засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної 
реформи високого рівня (у форматі основної групи); 

візит в Україну делегації Міжнародного секретаріату НАТО з метою 
оцінки виконання Річної національної програми під егідою Комісії                      
Україна – НАТО на 2018 рік. 

Листопад: 

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони; 

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні послів за участю Міністра з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України щодо ситуації із захистом прав внутрішньо переміщених осіб та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 

засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО зі співробітництва з 
питань науки та довкілля. 

Грудень: 

засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ;  

засідання Комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки  
(у форматі Комісії Україна – НАТО) з метою оцінки виконання Річної 
національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік та 
підготовки проекту Річної національної програми під егідою Комісії               
Україна – НАТО на 2019 рік; 

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

засідання Керівного комітету Програми Україна – НАТО з професійного 
розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони. 

 

__________________________ 


