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ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

у рамках Річної національної програми під егідою  

Комісії Україна – НАТО на 2018 рік 

 

Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

1.1.1.1. Децентралізація 

Оновити в установленому порядку 
перспективні плани формування територій 
громад областей 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 
 

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

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України 
 

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

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

Вжити в установленому порядку заходів 
для забезпечення регламентації участі 
жителів територіальних громад у 
прийнятті рішень органами місцевого 
самоврядування, взаємовідносин органів 
місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб з інститутами громадянського 
суспільства, визначення ролі і місця у 
цьому процесі органів самоорганізації 
населення 
 

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

Забезпечити врегулювання питання щодо 
розширення повноважень об'єднаних 
територіальних громад з управління 
земельними ресурсами в межах територій 
об'єднаних територіальних громад  

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 



     2 

Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Сприяти облаштуванню центрів з надання 
адміністративних послуг біля лінії 
розмежування з тимчасово окупованими 
територіями у Донецькій і Луганській 
областях та біля адміністративної межі з 
тимчасово окупованою територією 
Автономної Республіки Крим, 
задоволенню потреб в отриманні 
адміністративних послуг для громадян, які 
проживають на зазначеній території 

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, Міністерство юстиції 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство 
інфраструктури України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Донецька та Луганська обласні 
державні адміністрації 
 

1.1.1.2. Реформа виборчого законодавства 

Забезпечити надання дозволу 
зареєстрованим у встановленому законом 
порядку громадським організаціям, до 
статутної діяльності яких належать 
питання виборчого процесу та 
спостереження за ним, мати своїх 
офіційних спостерігачів під час 
проведення відповідних виборів 
 

Центральна виборча комісія  
(за згодою) 

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

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

1.1.1.3. Запобігання та протидія корупції 

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

Міністерство оборони України 

Завершити розроблення та забезпечити 
виконання Антикорупційної програми 
Міністерства оборони України на                 
2018 – 2020 роки з урахуванням 
Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
від 2 грудня 2016 року № 126, та 

Міністерство оборони України 
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відповідно до оцінки виконання 
Антикорупційної програми Міністерства 
оборони України на 2015 – 2017 роки 
 
Підготувати та забезпечити виконання 
"Дорожньої карти" Україна – НАТО на 
2018 рік зі здійснення заходів Програми 
НАТО з розбудови цілісності, прозорості, 
підзвітності, запровадження 
доброчесності та зниження корупційних 
ризиків у роботі оборонних і безпекових 
інституцій (далі – Програма ВІ) 
 

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

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 
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Забезпечити впровадження в 
Національному антикорупційному бюро 
України системи внутрішнього контролю 
та системи управління ризиками, які 
грунтуються на принципах Програми ВІ, 
із залученням консультативно-дорадчої 
та/або матеріально-технічної допомоги 
НАТО 
 

Національне антикорупційне бюро 
України 

Упровадити в освітній процес і систему 
професійної підготовки 
військовослужбовців і цивільного 
персоналу навчальні дисципліни з питань 
побудови цілісності, прозорості, 
підзвітності, запровадження 
доброчесності та зниження корупційних 
ризиків у роботі оборонних і безпекових 
інституцій 
 

Міністерство оборони України, 
Служба безпеки України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади 

Підготувати на курсах підвищення 
кваліфікації (у тому числі за кордоном) 
особовий склад Наукового центру 
проблем запобігання корупції у секторі 
безпеки та оборони Національного 
університету оборони України імені Івана 
Черняховського та забезпечити його 
участь у проведенні стаціонарних та 
мобільних курсів з антикорупційної 
тематики у складі багатонаціональних 
груп інструкторів у рамках Програми ВІ 
 

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади 

1.1.1.4. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення 

Привести національне законодавство у 
відповідність із вимогами Групи з 
розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF) та 
документів Європейського Парламенту 
 

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

Продовжити співпрацю з державами – 
членами НАТО щодо обміну інформацією 
з протидії легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового знищення 
 

Державна служба фінансового 
моніторингу України, 
Міністерство фінансів України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 
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Забезпечити виявлення фактів 
фінансування тероризму, в тому числі 
міжнародного 
 

Державна служба фінансового 
моніторингу України, Служба 
безпеки України 

1.1.1.5. Реформування системи судоустрою, судочинства  
та суміжних правових інститутів 

Забезпечити відповідно до вимог Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів" 
формування суддівського корпусу Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності  
 

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України (за згодою), Вища 
рада правосуддя (за згодою) 

Забезпечити виконання в повному обсязі 
Службою судової охорони повноважень, 
передбачених Законом України "Про 
судоустрій і статус суддів" 

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

Створити Єдину судову нформаційно-
телекомунікаційну систему, яка 
забезпечуватиме обмін документами та 
інформацією в електронній формі між 
судами, іншими органами системи 
правосуддя, учасниками судового 
процесу, захищене зберігання та 
автоматизовану аналітичну і статистичну 
обробку інформації  
 

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

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

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

1.1.1.5.1. Реформування прокуратури 

Внести зміни до законодавства України в 
частині забезпечення реалізації функцій 
прокуратури у зв'язку із проведеною 
конституційною реформою правосуддя 
 

Генеральна прокуратура України 
(за згодою), центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів  

Запровадити електронний документообіг в 
органах прокуратури 

Генеральна прокуратура України    
(за згодою), центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів  
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1.1.1.5.2. Реформа пенітенціарної системи 

Розробити та внести на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Закону України 
"Про подвійну систему регулярних 
пенітенціарних інспекцій" 
 

Міністерство юстиції України 

Підготувати стандарти оцінки ефективної 
діяльності пенітенціарних закладів 
 

Міністерство юстиції України 

Розробити алгоритм проведення інспекцій 
в пенітенціарних закладах щодо 
дотримання прав людини та громадянина 
 

Міністерство юстиції України 

Визначити порядок реалізації 
адміністрацією пенітенціарних закладів 
наданих рекомендацій за результатами 
інспектування 
 

Міністерство юстиції України 

Удосконалити законодавство, що 
регламентує діяльність Державної 
кримінально-виконавчої служби України 
 

Міністерство юстиції України 

Оптимізувати структуру органів 
Державної кримінально-виконавчої 
служби України, системи функціонування 
установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів 
 

Міністерство юстиції України 

Оптимізувати мережу установ виконання 
покарань та їх підприємств, забезпечити  
їх ефективне функціонування та 
прибутковість (рентабельність) 
виробничої діяльності 
 

Міністерство юстиції України 

Привести умови тримання осіб, узятих під 
варту та засуджених, у відповідність із 
вимогами Європейських пенітенціарних 
правил та положень Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод  
 

Міністерство юстиції України 

1.1.1.5.3. Реформування системи пробації 
Розробити та затвердити нормативно-
правові акти, які стосуються пробації, 
забезпечити їх впровадження  

Міністерство юстиції України 
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Провести навчання та підвищення 
кваліфікації працівників системи пробації 
в кількості не менше 20 відсотків 
загальної кількості персоналу  
 

Міністерство юстиції України 

Підготувати та узгодити технічну 
документацію щодо розроблення Єдиного 
реєстру засуджених та осіб, узятих під 
варту, в частині пробації 
 

Міністерство юстиції України 

Відкриття трьох модельних центрів 
служби пробації для дорослих 
 

Міністерство юстиції України 

1.1.1.5.4. Розвиток системи надання правової допомоги 

Продовжувати здійснення інформаційно-
роз'яснювальних та комунікаційних 
заходів для суб'єктів права на безоплатну 
правову допомогу, адвокатів, органів, 
уповноважених застосовувати до осіб 
затримання, арешт чи взяття під варту, а 
також органів місцевого самоврядування, 
громадських об'єднань про права та 
можливості отримання особами 
безоплатної  правової допомоги 
відповідно до Закону України "Про 
безоплатну правову допомогу" 
 

Міністерство юстиції України 

Здійснювати правопросвітницькі заходи 
для територіальних громад, спрямовані на 
забезпечення їх можливостей у вирішенні 
правових питань 
 

Міністерство юстиції України 

Забезпечувати діяльність міжрегіональних 
ресурсно-комунікаційних платформ 
правової допомоги, зокрема розвитку 
такого напряму їх діяльності, як 
підвищення кваліфікації адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, штатних юристів та інших 
працівників центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а також 
працівників партнерських інституцій, 
робота яких пов'язана з наданням 
безоплатної правової допомоги 
 

Міністерство юстиції України 
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Продовжити розроблення нормативно-
правових актів, спрямованих на 
удосконалення системи надання 
безоплатної правової допомоги 
 

Міністерство юстиції України 

Забезпечувати регулярне наповнення та 
актуалізацію інформації єдиної 
електронної бази консультацій з типових 
правових питань, що використовується в 
системі надання безоплатної правової 
допомоги   
 

Міністерство юстиції України 

Сприяти розвитку мережі партнерів та 
громадських об'єднань – провайдерів з 
надання безоплатної правової допомоги, 
зокрема шляхом надання їм методичної 
підтримки  
 

Міністерство юстиції України 

Опрацювати питання та підготувати 
пропозиції щодо подальшого розвитку 
системи надання безоплатної правової 
допомоги, розроблення концепції 
наглядової ради системи надання 
безоплатної правової допомоги відповідно 
до найкращого досвіду та практики 
держав – членів Ради Європи, США, 
Канади  
 

Міністерство юстиції України 

1.1.1.6. Реформування системи державного управління                                                              
та розвиток електронного урядування 

Запровадити автоматизований обмін 
даними між електронними 
інформаційними ресурсами органів 
виконавчої влади (електронна взаємодія) 

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

Удосконалити систему міжвідомчого 
електронного документообігу, продовжити 
її впровадження в центральних та місцевих 
органах виконавчої влади 

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

Забезпечити проведення конкурсів на 
зайняття вакантних посад державної 
служби категорії "А" (керівників 

Національне агентство України з 
питань державної служби, інші 
центральні органи виконавчої 
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центральних органів виконавчої влади, які 
не є членами Кабінету Міністрів України, 
та їх заступників; керівників державної 
служби в інших державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю 
територію України) 
 

влади, інші державні органи 

1.1.1.7. Свобода слова та інформаційна політика 

Забезпечити відповідно до компетенції та 
в порядку, визначеному Законом України 
"Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації", здійснення подальших 
заходів з реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації  
 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство юстиції України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів, а також органи місцевого 
самоврядування (за згодою)  

Проводити аналіз стану додержання вимог 
законодавства про свободу слова та захист 
журналістів з активним залученням 
інститутів громадянського суспільства 
 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України,  
Міністерство юстиції України 

Сприяти розвитку системи суспільного 
телерадіомовлення України, зокрема щодо 
мовлення громад 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство інформаційної 
політики України 
 

Інформаційна реінтеграція та відновлення 
телерадіомовлення на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, Автономній 
Республіці Крим та м.Севастополі 

Міністерство інформаційної 
політики України, Адміністрація 
Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації 
України, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення 
України, Міністерство фінансів 
України, Донецька та Луганська 
обласні державні адміністрації 
 

Забезпечити розвиток спроможностей у 
сфері медіа-моніторингу та аналітики 
 

Міністерство інформаційної 
політики України  

Сприяти захисту свободи слова та 
професійної діяльності журналістів та 
працівників засобів масової інформації 

Міністерство інформаційної 
політики України, Державний 
комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство юстиції України, 
Національна поліція України 
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Забезпечити врегулювання питання щодо 
дальшого розвитку і належного 
функціонування засобів масової 
інформації сектору безпеки і оборони 
України 
 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України за участю 
інших державних органів 

1.1.1.8. Національна єдність та підтримка національних меншин 

Сприяти громадським об'єднанням 
національних меншин у проведенні 
культурно-мистецьких та мовно-
просвітницьких заходів з метою 
збереження культурного розмаїття 
 

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

Продовжити роботу з удосконалення 
законодавчої бази, спрямованої на 
регулювання етнонаціональних відносин, 
поліпшення взаємодії з громадськими 
об'єднаннями національних меншин, 
збереження та розвиток їх етнічної 
самобутності відповідно до найкращих 
світових практик 
 

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

Активізувати міжнародне співробітництво 
у сфері забезпечення і захисту прав та 
інтересів національних меншин 

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

1.1.1.8.1. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

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

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

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

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади за участю інших 
державних органів, Донецька та 
Луганська обласні державні 
адміністрації 
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Сформувати ефективний державний 
механізм, спрямований на створення 
передумов для взаємної допомоги та 
самоорганізації внутрішньо переміщених 
осіб з урахуванням можливостей 
приватного сектору економіки 
 

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

1.1.2.1.1. Державний бюджет 

Розробити та подати Кабінету Міністрів 
України Бюджетну декларацію на                  
2019 – 2021 роки як інструмент поєднання 
стратегічних пріоритетів держави з 
можливостями державного бюджету 
України 
 

Міністерство фінансів України, 
інші головні розпорядники 
бюджетних коштів  

1.1.2.1.2. Місцеві бюджети 

Установити відповідно до норм Закону 
України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад" та Бюджетного 
кодексу України у 2018 році міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом для 
бюджетів новоутворених об'єднаних 
територіальних громад, у яких відбулися 
перші місцеві вибори у 2017 році, 
забезпечити надання таким бюджетам 
міжбюджетних трансфертів – базової та 
реверсної дотації, освітньої та медичної 
субвенцій 
 

Міністерство фінансів України 

1.1.2.2. Реформа податкової системи 

Опрацювати питання щодо імплементації 
у податкове законодавство України 
обов'язкового мінімального стандарту 
плану дій Організації економічного 
співробітництва та розвитку з протидії 
розмивання бази оподаткування та 
виведення прибутку з-під оподаткування 
 

Міністерство фінансів України 

Запровадити подання об'єднаної звітності 
за єдиним соціальним внеском і податком 
на доходи фізичних осіб 

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України, Міністерство соціальної 
політики України, Пенсійний 
фонд України 
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Укласти міжнародні договори про 
уникнення подвійного оподаткування з 
Федеративною Республікою Німеччина, 
Французькою Республікою, Королівством 
Іспанія та внести зміни до діючих 
міжнародних договорів України з метою 
зменшення податкових перешкод для 
іноземних інвестицій та запобігання 
ухиленням від сплати податків на доходи і 
капітал 
 

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України 

Здійснювати у разі економічної 
необхідності перегляд ставок акцизного 
податку, екологічного податку та рентної 
плати, визначених в абсолютних 
значеннях, з урахуванням індексу 
споживчих цін та індексу цін виробників 
промислової продукції 

Міністерство фінансів України, 
Державна фіскальна служба 
України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, 
Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Міністерство 
юстиції України 
 

1.1.2.3. Дерегуляція та створення сприятливого бізнес-клімату 

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

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 

Забезпечити функціонування Єдиного 
державного порталу адміністративних 
послуг та інтеграцію з ним інформаційних 
систем органів ліцензування для зручності 
одержання послуг ліцензування  

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 
 

Розробити та забезпечити прийняття 
необхідної нормативно-правової бази, 
спрямованої на дерегуляцію та 
лібералізацію діяльності у нафтогазовій 
сфері, підвищення інвестиційної 
привабливості та 
конкурентоспроможності галузі, та її 
подальша реалізація з метою 
стимулювання діяльності у цій сфері 
 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України,  інші 
центральні органи виконавчої 
влади за участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія 
"Нафтогаз України" 
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1.1.2.4. Реформування енергетичного сектору.  
Посилення енергетичної безпеки 

Організувати візит в Україну експертів 
НАТО для проведення оцінки 
організаційної та ресурсної готовності 
держави до запобігання і реагування на 
кризові ситуації у сфері енергетичної 
безпеки з метою подальшого сприяння 
Україні у створенні національної системи 
захисту критичної інфраструктури 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство оборони 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України за участю 
державного підприємства 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго", публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія 
"Нафтогаз України" 
 

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

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

Продовжити реалізовувати у взаємодії з 
НАТО та державами – членами НАТО 
навчальні та тренінгові програми для 
підготовки персоналу атомних 
електростанцій України з питань 
фізичного захисту ядерних установок та 
ядерних матеріалів 
 

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

Забезпечити участь спеціалістів служб 
фізичного захисту атомних 
електростанцій України у міжнародних 
навчаннях з питань реагування на кризові 
ситуації, спричинені диверсіями або 
терористичними актами щодо ядерних 
установок та ядерних матеріалів 

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

Продовжити здійснення заходів щодо 
виконання зобов'язань України, взятих за 
Протоколом про приєднання України до 
Договору про заснування Енергетичного 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, інші 
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Співтовариства, ратифікованого Законом 
України від 15 грудня 2010 року                   
№ 2787-VI, та з урахуванням відповідних 
положень Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами – членами, з іншої сторони, 
ратифікованої Законом України від                 
16 вересня 2014 року № 1678-VII 
 

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів, публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія "Нафтогаз 
України", державного 
підприємства "Національна 
енергетична компанія "Укренерго" 

Продовжити взаємодію з Центром 
передового досвіду НАТО з енергетичної 
безпеки (м.Вільнюс, Литовська 
Республіка), зокрема у контексті 
встановлення партнерських відносин та 
приєднання України до зазначеного 
Центру 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України,  
Міністерство закордонних справ 
України, Національний інститут 
стратегічних досліджень, 
Міністерство фінансів України за 
участю державних підприємств 
"Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом" та "Національна 
енергетична компанія "Укренерго" 
 

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО з питань 
економічної безпеки для обговорення 
актуальних питань енергетичної безпеки, 
ефективного використання 
енергоресурсів, подолання загроз в 
енергетичному секторі України 

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

Розробити механізм впровадження 
політики енергоефективності та 
енергозбереження, використання 
відновлюваних джерел енергії на 
підприємствах України 

Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України; 
Державна фіскальна служба 
України, Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
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України, Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України  
 

Активізувати співробітництво з органами 
НАТО та державами – членами НАТО у 
сфері енергетичної безпеки шляхом 
проведення моніторингу загроз 
енергетичній безпеці, винесення на 
обговорення та узгодження спільних 
заходів з їх нейтралізації, поступового 
підвищення рівня використання 
потенціалу реалізації енергетичних 
проектів, зокрема з транспортування 
енергоресурсів до Чорноморського 
регіону та в його межах, шляхом 
колективних дій, максимального сприяння 
та недискримінації  
 

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

Опрацювати з НАТО та державами – 
членами НАТО питання щодо виникнення 
загроз унаслідок реалізації надлишкових 
інфраструктурних проектів, зокрема з 
транспортування російського природного 
газу до Європи, які збільшують 
енергетичну залежність та створюють 
умови для домінування на ринках                  
держав – членів НАТО та держав – членів 
ЄС компаній інших держав 
 

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

1.2.1. Розвиток відносин з НАТО 

Започаткувати діалог з                       
державами – членами НАТО про 
запровадження для України Плану дій 
щодо членства   
 

Міністерство закордонних справ 
України 

Продовжити діалог щодо приєднання 
України до Програми посилених 
можливостей в рамках Ініціативи 
взаємосумісності партнерів  

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України 
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Забезпечити участь представників 
України в заходах Меню партнерства 
НАТО на 2018 рік 

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

Забезпечити підвищення рівня 
професійної підготовки фахівців, зокрема 
щодо знання іноземних мов, для 
заміщення посад у складі Місії України 
при НАТО 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

1.2.1.1. Платформа Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії                              
гібридній війні в Україні 

Забезпечити ефективне функціонування 
української частини Платформи                
Україна – НАТО з вивчення досвіду 
протидії гібридній війні в Україні 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
центральні органи виконавчої 
влади та інші державні органи, а 
також Національний інститут 
стратегічних досліджень  
 

Налагодити взаємодію та забезпечити 
обмін інформацією між Україною та 
державами – членами НАТО та   
державами – членами ЄС, державами –  

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони  
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партнерами з питань протидії гібридним 
загрозам 

України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
центральні органи виконавчої 
влади та інші державні органи, а 
також Національний інститут 
стратегічних досліджень 
 

Установити відносини партнерства з 
Європейським центром передового 
досвіду з протидії гібридним загрозам 
(м.Гельсінкі, Фінляндська Республіка) 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
центральні органи виконавчої 
влади, інші державні органи, а 
також Національний інститут 
стратегічних досліджень 
 

Проводити інформаційні заходи, семінари, 
експертні та навчальні візити, навчальні та 
практичні заняття для представників 
України, держав – членів НАТО та                           
держав – партнерів НАТО 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України, центральні органи 
виконавчої влади,  інші державні 
органи, а також Національний 
інститут стратегічних досліджень 
 

1.2.1.2. Професійна підготовка в рамках Програми Україна – НАТО                                     
з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони 

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

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ України  

Продовжити проведення модульних 
курсів з підвищення кваліфікації 
представників центральних органів 
виконавчої влади та інших державних 
органів, залучених до співробітництва з 
НАТО в рамках проекту з реформування 
Дипломатичної академії імені Геннадія 
Удовенка при Міністерстві закордонних 
справ України 
 
 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ України  



     18 

Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Розробити за сприяння Женевського 
центру демократичного контролю над 
збройними силами (DCAF) підручник про 
співробітництво України з НАТО для 
вищих навчальних закладів України та 
модульних курсів щодо НАТО 
 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ України 

Розробити за сприяння Женевського 
центру демократичного контролю над 
збройними силами (DCAF) та структури 
Організації Об'єднаних Націй з питань 
гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок в Україні серію 
підручників з проблематики забезпечення 
гендерної рівності у складових сектору 
безпеки та оборони України для 
спеціалізованих вищих навчальних 
закладів України 
 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ України  

Утворити тренінговий центр у сфері 
оборони і безпеки в співпраці з усіма 
заінтересованими органами сектору 
безпеки і оборони України, на базі якого 
запровадити за сприяння НАТО 
проведення на постійній основі 
спеціалізованих навчальних програм для 
фахівців у зазначеній сфері 

Державний концерн 
"Укроборонпром" (за згодою), 
Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство 
закордонних справ України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Служба безпеки України, 
Національне агентство України з 
питань державної служби, 
Державне космічне агентство 
України та інші державні органи 
 
 

Забезпечити залучення Національної 
академії державного управління при 
Президентові України до співробітництва 
з НАТО в рамках Програми професійного 
розвитку Україна – НАТО 
 

Урядовий офіс координації 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 

1.2.1.3. Стратегічні комунікації 

Забезпечити координацію реалізації 
Дорожньої карти Партнерства у сфері 
стратегічних комунікацій між Радою 

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України 
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національної безпеки і оборони України та 
Міжнародним секретаріатом НАТО 
 

Продовжити роботу над створенням 
стратегії публічної дипломатії України 

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України 
 

Забезпечити належне функціонування 
Міжвідомчої комісії з питань 
популяризації України у світі  
 

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України 

Забезпечити формування спроможностей 
у сфері стратегічних комунікацій у секторі 
безпеки і оборони України 

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

Розробити план щодо впровадження 
системи державних кризових комунікацій 
та розвивати спроможності у сфері 
державних кризових комунікацій 
 

Міністерство інформаційної 
політики України, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України 

Забезпечити унормування питань 
розбудови системи стратегічних 
комунікацій України 

Міністерство інформаційної 
політики України, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України 
 

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

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

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

Міністерство оборони України 

Вжити у взаємодії з НАТО заходів щодо 
забезпечення суб'єктів сектору безпеки і 
оборони України науковими, експертними 
та практичними матеріалами з питань 

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

Продовжити практику проведення на базі 
Національної академії Служби безпеки 
України із залученням іноземних 
експертів навчальних курсів у сфері 
стратегічних комунікацій  
 

Служба безпеки України 

1.2.1.4. Інформування громадськості про співробітництво України з НАТО 

Забезпечити підтримку та постійне 
оновлення веб-порталу Україна – НАТО 
 

Міністерство закордонних справ 
України 

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

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Служба безпеки України, Апарат 
Ради національної безпеки і 
оборони України, центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів 
 

Забезпечити виконання плану заходів 
щодо реалізації Концепції вдосконалення 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції на 2018 рік, 
затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14 лютого 2018 
року № 109-р; 

Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Міністерство оборони України, 
Міністерство освіти і науки 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади, обласні та 
Київська міська державні 
адміністрації 
 

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

Міністерство оборони України, 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 
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Регулярно розміщувати на офіційних           
веб-порталах та в офіційних друкованих 
виданнях інформацію з актуальних питань 
співробітництва з НАТО 
 

центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Провести у взаємодії з Представництвом 
НАТО в Україні та контактним 
посольством НАТО в Україні – 
Посольством Литовської Республіки в 
Україні у вищих військових навчальних 
закладах тематичні заходи щодо 
інформування про співробітництво 
України з НАТО та ЄС  
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України 

Провести всеукраїнські заходи, 
спрямовані на підвищення престижності 
проходження військової служби за 
контрактом у Збройних Силах України 
 

Міністерство молоді та спорту 
України, Міністерство оборони 
України 

Провести у взаємодії з Представництвом 
НАТО в Україні та контактним 
посольством НАТО в Україні – 
Посольством Литовської Республіки в 
Україні заходи, спрямовані на підвищення 
рівня обізнаності молоді щодо особливого 

Міністерство молоді та спорту 
України, Міністерство 
закордонних справ України 
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партнерства України з НАТО та системи 
євроатлантичної безпеки 
 
Забезпечити у взаємодії з 
Представництвом НАТО в Україні та 
контактним посольством НАТО в                
Україні – Посольством Литовської 
Республіки в Україні видання та 
розповсюдження інформаційно-
аналітичної, наукової та навчальної 
літератури з актуальних питань 
співробітництва України з НАТО  
 

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

Сприяти створенню і транслюванню на 
українських теле- і радіоканалах передач 
та сюжетів з актуальних питань 
співробітництва України з НАТО 

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

1.2.2. Розвиток відносин з Європейським Союзом 

Ужити заходів для продовження санкцій 
Європейського Союзу щодо Російської 
Федерації у зв'язку діями, які загрожують 
територіальній цілісності, суверенітету та 
незалежності України, а також для 
припинення реалізації енергетичного 
проекту "Північний потік – 2" 
 

Міністерство закордонних справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади  

1.2.3. Політико-дипломатичні, санкційні та інші заходи щодо припинення 
збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення 
територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаного                     

державного кордону 

Продовжити контакти з Російською 
Федерацією у міжнародних діалогових 
форматах та в рамках Тристоронньої 
контактної групи за участю ключових 
міжнародних партнерів України з метою 
пошуку політико-дипломатичних шляхів 
звільнення тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській 
областях  

Міністерство закордонних справ 
України 
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Продовжити роботу щодо притягнення 
Російської Федерації до міжнародно-
правової відповідальності, забезпечення в  
міжнародних юрисдикційних органах 
захисту майнових прав та інтересів 
України, її фізичних і юридичних осіб, 
порушених внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації 
 

Міністерство юстиції України, 
Міністерство закордонних справ 
України 

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

центральні органи виконавчої 
влади, інші державні органи 

Продовжити роботу із залучення 
міжнародної допомоги для реалізації 
реформ, стабілізації економічної ситуації 
в Україні та задоволення потреб громадян, 
постраждалих внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації 
 

Міністерство закордонних справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади 

Здійснити заходи для залучення 
міжнародної військово-технічної 
допомоги, спрямованої на посилення 
обороноздатності України, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації 
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України 

Активізувати діяльність щодо 
застосування міжнародних правозахисних 
механізмів Ради Європи, ООН, ОБСЄ для 
забезпечення захисту прав людини та 
громадянина на тимчасово окупованих 
територіях України  
 

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

Забезпечити належне супроводження 
судових процесів, ініційованих Україною 
у міжнародних юрисдикційних органах у 
зв'язку з порушеннями Російською 
Федерацією міжнародно-правових 
зобов'язань, зокрема щодо заборони 
фінансування тероризму, у тому числі      
за результатами розслідування падіння    

Міністерство закордонних справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади 
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14 липня 2014 року літака "Malaysian 
Airlines" рейсу МН17 
 

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

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

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь в операції НАТО 
"Морський охоронець" шляхом 
постійного моніторингу надводної 
обстановки в акваторії Чорного моря та 
здійснення обміну інформацією зі штабом 
проведення операції (штаб Командування 
Військово-Морських Сил НАТО 
"Нортвуд") з урахуванням набуття 
Національним контактним пунктом 
Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України (м.Одеса) повних оперативних 
спроможностей 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь національного 
персоналу з урахуванням набуття повних 
оперативних спроможностей у складі 
спільної литовсько-польсько-української 
бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ)  
 

Міністерство оборони України 

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

Служба безпеки України, 
Державна служба України з 
безпеки на транспорті, центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів 

Продовжити здійснення заходів із 
протидії поширенню ідеології 

Служба безпеки України 
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міжнародних терористичних організацій, 
закликів до терористичної діяльності, 
зокрема з використанням мережі Інтернет 
 

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

Служба безпеки України 

Ужити заходів до запобігання 
використанню терористичними 
організаціями території України для 
поширення терористичної діяльності та 
контрабанди зброї 
 

Служба безпеки України 

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

Служба безпеки України, 
Міністерство оборони України, 
Державна служба фінансового 
моніторингу України, Державна 
служба України з безпеки на 
транспорті 

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

Державна служба фінансового 
моніторингу України 

Забезпечити залучення експертів 
держав – членів НАТО до підготовки 
особового складу підрозділів спеціального 
призначення Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України 
та Національної гвардії України для 
виконання службових завдань 
 

Міністерство оборони України, 
Головне управління Національної 
гвардії України 
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Провести в Україні командно-штабні/ 
тактико-спеціальні навчання на об'єктах 
потенційних терористичних загроз за 
участю представників антитерористичних 
підрозділів держав – членів НАТО, зокрема 
фахівців з проведення переговорів з 
терористами  
 

Служба безпеки України, інші 
суб'єкти боротьби з тероризмом 

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

Служба безпеки України, 
Державна служба фінансового 
моніторингу України, Державна 
служба України з безпеки на 
транспорті, інші державні органи 
 

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

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

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Забезпечити в установленому порядку 
участь корабельно-катерного складу та 
підрозділів Державної прикордонної 
служби України у багатонаціональних 
військових навчаннях "Сі Бриз – 2018" 
 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Міністерство оборони України 

Розробити у взаємодії з експертами НАТО 
систему раннього попередження та 

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

Розробити у взаємодії з експертами НАТО 
методику аналізу та оцінки ризиків 
виникнення конфліктів на території 
України  

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

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

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

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

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

Забезпечити інформування громадськості 
щодо реалізації державної політики у 
сфері боротьби з тероризмом 
 

Служба безпеки України 

1.2.5. Контроль над озброєнням, нерозповсюдженням зброї масового 
знищення. Державний експортний контроль 

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

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

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

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

Державна служба експортного 
контролю України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади 

Забезпечити участь представників 
України у заходах Верифікаційного 
координаційного комітету НАТО з питань 
перевірки інформації, одержаної під час 
щорічного обміну інформацією за 
Договором про звичайні збройні сили в 
Європі, внесення до електронної бази НАТО 
"Verity" відповідної інформації про Україну 
 

Міністерство оборони України 

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

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

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство оборони 
України 

1.3. Наука 

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

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

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

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

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

Міністерство охорони здоров'я 
України, Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб 
України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, 
інші центральні органи виконавчої 
влади за участю інших державних 
органів 

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

Міністерство охорони здоров'я 
України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, 
Національна поліція України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України  
 

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

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України за 
участю Національної академії наук 
України 
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Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО із співробітництва 
з питань науки та довкілля 

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

Сприяти участі української сторони у 
міжнародних конференціях, семінарах, 
виставках та інших науково-практичних 
заходах в рамках Програми НАТО "Наука 
заради миру та безпеки" 

Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство з питань 
тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб 
України, Державне космічне 
агентство України, інші державні 
органи за участю  Національної 
академії наук України 
 

1.3.1. Забезпечення екологічної безпеки 

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

Міністерство екології та 
природних ресурсів України  

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

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

1.3.1.1. Мінімізація наслідків діяльності складових сектору                                        
безпеки і оборони України 

Продовжити виконання робіт з 
розмінування (виявлення, знешкодження 
та знищення вибухонебезпечних 
предметів) звільнених територій 
Донецької та Луганської областей 
 

Міністерство оборони України, 
Державна служба України  
з надзвичайних ситуацій  

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

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

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

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

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

Розділ ІI. ОБОРОННІ/ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ 

2.1. Реформування сектору безпеки і оборони України 

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

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

Завершити створення системи аналізу 
розвитку сил оборони та її складових з 
метою узгодження завдань розвитку з 
можливостями ресурсного забезпечення 

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

Підготувати пропозиції щодо актуалізації 
завдань, передбачених у Матриці 
досягнення стратегічних та оперативних 

Міністерство оборони України, 
Служба безпеки України, 
центральні органи виконавчої 
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цілей і виконання основних завдань 
оборонної реформи (додаток 1  
до Стратегічного оборонного бюлетеня, 
схваленого Указом Президента України 
від 6 червня 2016 року № 240), відповідно 
до проведеного аналізу їх виконання  
у 2017 році 
 

влади за участю інших державних 
органів 

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

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

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

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

Забезпечити проведення засідань Комітету 
реформ Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна – НАТО з питань воєнної 
реформи високого рівня відповідно до 
Календарного плану роботи Спільної 
робочої групи Україна – НАТО з питань 
воєнної реформи високого рівня, 
погодженого зі стороною НАТО 

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство 
закордонних справ України, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень 
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2.1.1. Здійснення демократичного цивільного контролю  
над сектором безпеки і оборони України 

Забезпечити постійне оновлення на 
офіційному веб-сайті Міністерства оборони 
України інформації про формування і 
реалізацію державної політики з питань 
національної безпеки і оборони України 
 

Міністерство оборони України 

Здійснити публікацію та презентацію 
щорічних видань "Біла книга" 
 

складові сектору безпеки і 
оборони 

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

Міністерство оборони України 

Удосконалити механізм інформування 
громадськості про державну політику у 
сфері національної безпеки і оборони 
України 
 

складові сектору безпеки і 
оборони 

Забезпечити на постійній основі 
інформування громадськості про 
результати діяльності складових сектору 
безпеки і оборони України 
 

складові сектору безпеки і 
оборони 

2.1.2. Створення системи державного гарантування якості 
продукції оборонного призначення 

Розробити та подати Кабінету Міністрів 
України концепцію створення системи 
державного гарантування якості продукції 
оборонного призначення в Україні 
відповідно до стандартів НАТО 
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади 

Опрацювати питання щодо утворення 
уповноваженого органу з державного 
гарантування якості продукції оборонного 
призначення та затвердити положення, що 
регламентує його діяльність з 
урахуванням вимог стандартів НАТО        
із забезпечення якості 
 

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади 

Вивчити досвід держав – членів НАТО з 
питань державного гарантування якості 
продукції оборонного призначення 

Міністерство оборони України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади 
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Упровадити положення STANAG 4107 
"Про взаємну систему державного 
гарантування якості" та союзні публікації 
з гарантування якості (AQAP) 
 

Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади 

Провести навчання для представників 
уповноваженого органу з державного 
гарантування якості, інших представників 
структурних підрозділів органів 
військового управління, залучених до 
виконання робіт, пов'язаних із державним 
гарантуванням якості продукції 
оборонного призначення 
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, інші 
центральні органи виконавчої 
влади 

2.1.3. Забезпечення рівних прав і можливостей                                                 
жінок та чоловіків у секторі безпеки і оборони України 

 

Розробити стратегію забезпечення 
гендерної рівності у секторі безпеки і 
оборони України 

Урядовий офіс європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
України, Міністерство оборони 
України, Генеральний штаб 
Збройних Сил України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Головне управління 
Національної гвардії України, 
Національна поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України 
 

Вивчити та впровадити досвід                   
держав – членів НАТО та                         
держав – партнерів щодо сучасних 
принципів гендерної рівності у складових 
сектору безпеки та оборони України 
відповідно до стандартів і рекомендацій 
НАТО 

Міністерство оборони України, 
Генеральний штаб Збройних Сил 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної гвардії 
України, Національна поліція 
України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України, Міністерство 
закордонних справ України 
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Удосконалити нормативно-правову базу з 
питань дотримання принципу рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків у 
секторі безпеки і оборони України 

Міністерство оборони України, 
Генеральний штаб Збройних Сил 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної гвардії 
України, Національна поліція 
України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України 
 

Упровадити інститут радників з гендерних 
питань у складових сектору безпеки і 
оборони України, у тому числі на 
громадських засадах 

Міністерство оборони України, 
Генеральний штаб Збройних Сил 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної гвардії 
України, Національна поліція 
України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України 
 

Забезпечити виконання заходів, 
передбачених на 2018 рік Ціллю 
партнерства "G 0013. Гендерні 
перспективи" у рамках участі України в 
Процесі планування та оцінки сил 
(ППОС/PARP) Програми НАТО 
"Партнерство заради миру" 
 

Міністерство оборони України 

Налагодити співробітництво між 
Міністерством оборони України та 
Центром захисту цивільних у конфлікті 
(CIVIC) 
 

Міністерство оборони України 

Розробити моніторингову картку щодо 
участі жінок у встановленні миру та 
запобіганні конфліктам та підготувати 
інформаційно-просвітницькі матеріали, 
інфографіки з питань рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків у сфері 
безпеки і оборони України 

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Державна служба 
України у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної 
операції, Міністерство 
закордонних справ України 
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Проводити на постійній основі моніторинг 
дотримання принципів гендерної рівності 
у складових сектору безпеки і оборони 
України 

Міністерство оборони України, 
Генеральний штаб Збройних Сил 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної гвардії 
України, Національна поліція 
України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України 
 

Забезпечити на постійній основі 
інформування громадськості України 
щодо впровадження принципів гендерної 
рівності у складових сектору безпеки і 
оборони України відповідно до стандартів 
та рекомендацій НАТО 

Міністерство оборони України, 
Генеральний штаб Збройних Сил 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної гвардії 
України, Національна поліція 
України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України, Державний 
комітет телебачення і 
радіомовлення України 
 

2.1.4. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей 

Забезпечити практичну реалізацію 
Трастового фонду НАТО зі створення 
системи зміни військової кар'єри на 
цивільну 

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

Забезпечити соціальні гарантії 
військовослужбовцям, насамперед тим, 
які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, у заходах із 
забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, а також сім'ям 
загиблих  
 

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

Вивчити та вжити заходів для 
запровадження в Україні досвіду  
держав – членів НАТО щодо професійної 

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України 
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адаптації військовослужбовців, зокрема  
в рамках реалізації Трастового фонду 
НАТО  зі створення системи зміни 
військової кар'єри на цивільну  
 

Забезпечити соціальну і професійну 
адаптацію учасників бойових дій, 
військовослужбовців та осіб, звільнених з 
військової служби, за рахунок коштів 
державного бюджету та із залученням 
відповідної міжнародної допомоги 
 

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

Провести робочі зустрічі, консультації та 
обмін досвідом між експертами НАТО та 
представниками відповідних державних 
органів України з питань соціального 
захисту та реабілітації 
військовослужбовців, які брали участь у 
бойових діях, членів їх сімей, соціальної і 
професійної адаптації 
військовослужбовців до умов життя в 
цивільному середовищі, зокрема в рамках 
розроблення державної цільової програми 
з фізичної, медичної, психологічної 
реабілітації і соціальної та професійної 
реадаптації учасників антитерористичної 
операції на період до 2022 року 
 

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

Забезпечити психологічну реабілітацію 
осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, у заходах із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та членів їх сімей за рахунок 
коштів державного бюджету та 
відповідних міжнародних програм 
 

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

Забезпечити фізичну реабілітацію 
(протезування) військовослужбовців, 
поранених під час участі у проведенні 
антитерористичної операції, у заходах із 
забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, за рахунок коштів 
державного бюджету та відповідних 
міжнародних програм 

Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство оборони 
України, Служба безпеки України, 
Міністерство охорони здоров'я 
України, Державна служба 
України у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної 
операції 
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Забезпечити висвітлення у засобах 
масової інформації про реалізацію 
проектів з адаптації військовослужбовців  

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

Вивчити питання та підготувати 
аргументовані пропозиції щодо 
можливості зміни системи грошового 
забезпечення військовослужбовців з 
існуючої моделі "посада – військове 
звання – вислуга років" на модель 
"військове звання – вислуга років", яка 
застосовується в державах – членах НАТО 
 

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

Ліквідувати диспропорцію у рівні 
грошового забезпечення офіцерського та 
сержантського і старшинського складу у 
частині часткового накладення тарифних 
розрядів сержантського і офіцерського 
складу відповідно до підходів, які 
прийняті в державах – членах НАТО 
 

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

Вжити необхідних заходів для належної 
організації, підготовки та забезпечення 
участі у 2018 році національної збірної 
команди і національної делегації України 
в міжнародних спортивних змаганнях 
"Ігри Нескорених" (м.Сідней, Австралія) 
 

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

2.1.5. Реформування Збройних Сил України 

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

Міністерство оборони України 

Забезпечити виконання Робочого плану 
Військового комітету Україна – НАТО на 
2018 – 2019 роки, а також здійснення 
заходів, передбачених його 
Імплементаційною програмою 

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром"  
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Продовжити укомплектування Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України особовим складом, сучасними 
зразками озброєння та військової техніки з 
метою набуття ними повних оперативних і 
бойових спроможностей 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити нарощування спроможностей 
Об'єднаного оперативного штабу 
Збройних Сил України  
 

Міністерство оборони України 

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

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

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

Міністерство оборони України 

Визначити оптимальний склад               
Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України, продовжити їх оснащення 
новітніми (модернізованими) зразками 
озброєння та військової техніки 
 

Міністерство оборони України 

Продовжити створення необхідної 
інфраструктури для базування              
Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України 
 

Міністерство оборони України  

Створити систему підготовки резервістів і 
військовозобов'язаних, забезпечити її 
ефективне функціонування  
 

Міністерство оборони України 
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Створити на базі військових комісаріатів 
територіальні центри комплектування та 
соціальної підтримки  
 

Міністерство оборони України 

Реформувати Військову службу 
правопорядку у Збройних Силах України 
у Військову поліцію 
 

Міністерство оборони України 

2.1.5.1. Удосконалення системи військового управління та зв'язку 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити переоснащення польового 
компонента системи зв'язку на цифрові 
засоби 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Забезпечити реалізацію проектів 
практичного співробітництва в рамках 
Трастового фонду НАТО з модернізації 
системи зв'язку та автоматизації 
управління військами Збройних Сил 
України 
 

Міністерство оборони України 

Продовжувати співробітництво з 
відповідними органами НАТО з питань 
розвитку системи управління, зв'язку та 
інформаційних технологій 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь представників 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України у міжнародних 

Міністерство оборони України 
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військових навчаннях, що мають на меті 
вдосконалення сумісності національних 
систем зв'язку із системою зв'язку НАТО 
 

2.1.5.2. Реформування систем матеріально-технічного та медичного                
забезпечення (логістики) Збройних Сил України 

Удосконалити процеси логістичного 
забезпечення сил оборони відповідно до 
стандартів НАТО 
 

Міністерство оборони України 

Сформувати на базі Тилу і Озброєння 
Збройних Сил України Командування Сил 
логістики  
 

Міністерство оборони України 

Здійснити відновлення (модернізацію) 
військових, оперативних, стратегічних 
запасів озброєння та військової техніки, 
військово-технічного майна і матеріально-
технічних засобів 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Завершити перехід України на другий 
рівень участі у системі кодифікації НАТО 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити впровадження відповідних 
стандартів НАТО у сфері логістики 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити підготовку особового складу 
підрозділів логістичного забезпечення 
Збройних Сил України з метою участі у 
Міжвидовій групі з питань логістичного 
забезпечення (JLSG) 
 

Міністерство оборони України 

Продовжити за підтримки Трастового 
фонду НАТО з реформування систем 
логістики та стандартизації Збройних Сил 
України реалізацію пілотних проектів 
щодо: 
створення інформаційної системи 
управління стандартизацією у сфері 
оборони; 

Міністерство оборони України 
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впровадження автоматизованих систем 
управління обліком і рухом військового 
майна на основі стандартів НАТО 
 
Забезпечити поетапне створення 
структурних підрозділів на всіх рівнях 
військового управління для впровадження, 
підтримки та супроводження 
автоматизованої системи управління 
логістичним забезпеченням 
 

Міністерство оборони України 

Завершити формування єдиного органу 
управління медичним забезпеченням на 
стратегічному рівні 
 

Міністерство оборони України 

Удосконалити систему екстреної медичної 
допомоги у Збройних Силах України 
 

Міністерство оборони України 

Продовжити створення системи 
реабілітації особового складу Збройних 
Сил України як складової інтегрованої 
системи медичного забезпечення 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити роботу із забезпечення військ 
(сил) сучасним комплектно-табельним 
оснащенням (медикаментами, 
інструментами та медичним обладнанням) 
для надання медичної допомоги і 
лікування 
 

Міністерство оборони України 

Розробити і запровадити сучасні навчальні 
програми підготовки і перепідготовки 
медичного персоналу відповідно до 
стандартів НАТО 

Міністерство оборони України 
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Забезпечити участь представників 
Збройних Сил України в засіданнях 
Комітету НАТО з питань логістики (LC), 
Виконавчої групи Комітету НАТО з 
питань логістики (LCEG), Робочої групи з 
питань транспорту та перевезень (M&TG), 
Комітету НАТО з питань  паливно-
мастильних матеріалів (PC), Постійної 
групи експертів з логістики держав – 
партнерів та держав – членів НАТО 
(SGPLE), Комітету НАТО з питань 
стандартизації (NCS), Робочої групи з 
управління процесами стандартизації 
(SMWG) 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

2.1.5.3. Досягнення технічної сумісності озброєння, 
військової та спеціальної техніки 

Продовжити співпрацю України з 
державами – членами НАТО у рамках 
роботи комісій військово-технічного 
співробітництва 
 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром" 

Забезпечити участь представників 
України у заходах у рамках проектів 
концепції НАТО "Розумна оборона", 
інших багатонаціональних 
проектів/ініціатив, до яких приєдналася 
або має намір приєднатися Україна 
 

Міністерство оборони України за 
участю Державного концерну 
"Укроборонпром" 

Забезпечити участь представників 
України у заходах Організації НАТО з 
питань науки та технологій (STO) 
 

Міністерство оборони України 

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

Державний концерн 
"Укроборонпром" (за згодою) 

Забезпечити участь представників 
українських підприємств у Промисловому 
форумі НАТО (NIF – 2018) 
 

Державний концерн 
"Укроборонпром" (за згодою) 

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

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України за участю Державного 
концерну "Укроборонпром" 
 

Забезпечити підготовку представників 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України на курсах з питань 
стандартизації та кодифікації, що 
організовуються за підтримки НАТО та 
держав – членів Альянсу 
 

Міністерство оборони України 
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2.1.5.4. Підвищення ефективності кадрового менеджменту 

Нормативно встановити строки 
перебування на посадах офіцерського 
складу у Генеральному штабі Збройних 
Сил України, Міністерстві оборони 
України та інших органах військового 
управління 
 

Міністерство оборони України 

Привести співвідношення посад 
офіцерського складу за рівнями військової 
освіти (оперативно-стратегічний, 
оперативно-тактичний та тактичний) у 
відповідність із перспективною моделлю 
Збройних Сил України 
 

Міністерство оборони України 

Запровадити обов'язкове проходження 
військової служби для офіцерів запасу, які 
пройшли навчання на кафедрах військової 
підготовки 
 

Міністерство оборони України 

Укомплектувати військовослужбовцями   
за контрактом командні посади 
сержантського і старшинського складу, 
бойові посади екіпажів (розрахунків, 
обслуг) та посади, що визначають 
боєздатність 
 

Міністерство оборони України 

Вдосконалити критерії відбору громадян 
для проходження військової служби за 
контрактом 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити виконання плану заходів 
щодо реалізації Концепції розвитку 
професійного сержантського і 
старшинського складу Збройних Сил 
України на 2018 рік 
 

Міністерство оборони України 

Сформувати дієвий резерв кандидатів для 
просування по службі за рейтинговим 
принципом 
 

Міністерство оборони України 

Оптимізувати систему військових звань  
до загальноприйнятої практики                     
держав – членів НАТО 
 

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

Міністерство оборони України 

2.1.5.5. Удосконалення військової освіти та підготовки професійних кадрів 

Забезпечити здійснення заходів для 
дальшого отримання допомоги від НАТО 
щодо підготовки навчальних програм та 
підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу військових 
навчальних закладів Збройних Сил 
України у процесі реалізації п'ятого етапу 
(2017 – 2018 роки) Дорожньої карти 
Програми НАТО "Удосконалення 
військової освіти" (DЕЕP) 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити оптимізацію мережі вищих 
військових навчальних закладів               
(науково-навчальних центрів), військових 
навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів та навчальних центрів, курсів 
підготовки (перепідготовки) військових 
фахівців 
 

Міністерство оборони України 
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Забезпечити реалізацію Концепції 
дистанційного навчання у Збройних 
Силах України 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити практику підготовки 
військових фахівців із числа осіб 

Міністерство оборони України 
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рядового, сержантського і старшинського 
складу у навчальних закладах             
(навчально-тренувальних центрах) 
збройних сил держав – членів НАТО 
 
Забезпечити здійснення заходів щодо 
надання допомоги з боку держав – членів 
НАТО з метою удосконалення                 
навчально-виховного процесу підготовки 
офіцерського складу та досягнення у 
подальшому сумісності частин 
(підрозділів) під час спільних дій 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь представників 
Збройних Сил України у змаганні фахівців 
з програмування "NATO Enterprise 
Architecture Hackathon 2018" 
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство закордонних справ 
України 

2.1.5.6. Удосконалення підготовки військ та забезпечення їх взаємосумісності 

Розробити та затвердити бойові статути і 
настанови видів, родів військ та 
спеціальних військ Збройних Сил 
України, програми та плани бойової і 
оперативної підготовки відповідно до 
принципів, що застосовуються  
у державах – членах НАТО 
 

Міністерство оборони України 

Розробити та впровадити нормативні 
документи щодо оцінювання готовності 

Міністерство оборони України 
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військ (сил) до виконання завдань за 
призначенням 
 

Забезпечити виконання Цілей партнерства 
для Збройних Сил України у рамках участі 
України у Процесі планування та оцінки 
сил (ППОС/РАRР) Програми НАТО 
"Партнерство заради миру" 
 

Міністерство оборони України 

Провести консультації з НАТО щодо 
реалізації завдань участі України в 
Процесі планування та оцінки сил 
(ППОС/PARP) Програми НАТО 
"Партнерство заради миру" у 2018 році 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити участь визначених сил і 
засобів Збройних Сил України у 
військових навчаннях в рамках Програми 
"Партнерство заради миру", а також у 
військових навчаннях НАТО та держав – 
членів НАТО, відкритих для держав-
партнерів 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити підготовку фахівців з 
оцінювання рівня підготовки та 
відповідності стандартам і критеріям 
НАТО військових підрозділів Збройних 
Сил України 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити обмін даними про повітряну 
обстановку у визначених операційних 
районах у рамках Програми НАТО з 
обміну даними про повітряну обстановку 
(ASDE)  
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити набуття спроможностей 
фахівцями Повітряних Сил Збройних Сил 
України для здійснення інформаційної 
взаємодії та обміну даними про повітряну 
обстановку в рамках Регіональної 

Міністерство оборони України 
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програми НАТО з безпеки повітряного 
простору (RASP) 
 
Забезпечити участь представників 
України у засіданнях робочих груп 
імітаційного моделювання НАТО з питань 
науки та технологій (NMSG STO) 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України 

Продовжити удосконалення                 
навчально-матеріальної бази та 
інфраструктури полігонів і                  
навчально-тренувальних центрів 
Збройних Сил України 
 

Міністерство оборони України 

Сформувати центр підготовки та 
вдосконалення (Center of Excellence) з 
питань підготовки та бойового 
застосування підрозділів на базі 
Міжнародного центру миротворчості та 
безпеки (м.Яворів, Львівська область) із 
застосуванням підходів, прийнятих у 
НАТО 
 

Міністерство оборони України 

Продовжити створення та розвиток 
центрів підготовки сержантського і 
старшинського складу з максимальним 
наближенням їх структури, завдань і 
функцій, принципів діяльності до 
відповідних закладів держав – членів 
НАТО 
 

Міністерство оборони України 
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Запровадити систему підготовки рядового 
складу за курсом базової 
загальновійськової підготовки солдата 
відповідно до прийнятих принципів та 
підходів у державах – членах НАТО 
 

Міністерство оборони України 

Привести фонди та матеріально-навчальні 
бази центрів підготовки сержантського 
(старшинського) складу у відповідність з 
вимогами держав – членів НАТО 
 

Міністерство оборони України 

2.1.6. Реформування Міністерства внутрішніх справ України 

Забезпечити реалізацію заходів Цілей 
партнерства, визначених для Міністерства 
внутрішніх справ України в рамках участі 
в Процесі планування та оцінки сил 
(ППОС/PARP) Програми НАТО 
"Партнерство заради миру"  
 

Міністерство внутрішніх справ 
України 

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

Міністерство внутрішніх справ 
України 

Забезпечити участь у реалізації 
міжнародних програм, спрямованих на 
фізичну та психологічну реабілітацію, 
соціальну і професійну адаптацію 
учасників бойових дій, поліцейських та 
військовослужбовців органів системи 
Міністерства внутрішніх справ України 
 

Міністерство внутрішніх справ 
України 

Залучити працівників Міністерства 
внутрішніх справ України до навчальних 
курсів і тренінгів у провідних навчальних 
центрах України та держав – членів НАТО 
з метою підвищення рівня професійної 
підготовки в рамках Індивідуальної 
програми партнерства Україна – НАТО 
 

Міністерство внутрішніх справ 
України 

Підвищити рівень професійної підготовки 
особового складу Міністерства внутрішніх 
справ України, зокрема у рамках 
Програми НАТО з професійного розвитку 
цивільного персоналу сектору безпеки і 
оборони 

Міністерство внутрішніх справ 
України 
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Створити мережу радників з гендерної 
політики в системі Міністерства 
внутрішніх справ України для 
координації, моніторингу та оцінки 
гендерної політики 
 

Міністерство внутрішніх справ 
України 

2.1.7. Розвиток Національної гвардії України 

Забезпечити виконання заходів, 
визначених планом реформування органів 
управління Головного управління 
Національної гвардії України  
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь представників 
Національної гвардії України у роботі 
Багатонаціонального об'єднаного 
координаційного комітету з питань 
військового співробітництва та 
оборонного реформування 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

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

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь представників 
Національної гвардії України у заходах в 
рамках співробітництва зі спорідненими 
органами держав – членів НАТО і             
держав – партнерів НАТО та держав – 
членів ЄС та інших держав з метою 
підвищення кваліфікації таких 
працівників 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити навчання представників 
Національної гвардії України на курсах 
удосконалення володіння іноземними 
мовами, а також підвищення кваліфікації 
викладацького складу 
 

Головне управління Національної 
гвардії України за участю 
Національної академії 
Національної гвардії України 

Здійснити реорганізацію мовного відділу 
Національної академії Національної 

Головне управління Національної 
гвардії України за участю 
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гвардії України в мовний центр Національної академії 
Національної гвардії України 
 

Продовжити оснащення сучасними 
системами військового радіозв'язку, 
модернізацію інформаційно-
телекомунікаційної мережі і системи 
зв'язку пунктів управління та розвиток 
спроможностей Ситуаційного центру 
Національної гвардії України 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Продовжити висвітлення на офіційному 
веб-сайті та у друкованих виданнях 
інформації про проведення заходів 
співробітництва з НАТО 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Залучити мобільні навчальні групи 
іноземних інструкторів для підготовки 
підрозділів Національної гвардії України 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Впровадити у Міжнародному 
міжвідомчому багатопрофільному центрі 
підготовки Національної гвардії України 
сучасні тренажерні комплекси навчання та 
системи лазерної реальної імітації бою 
(MILES) 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Розширити співробітництво в рамках 
Глобального партнерства Агентства 
зменшення загрози Міністерства оборони 
Сполучених Штатів Америки з метою 
нарощення потенціалу для забезпечення 
фізичного захисту ядерних установок 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Забезпечити участь представників 
Національної гвардії України у заходах в 
рамках Програми Україна – НАТО з 
професійного розвитку цивільного 
персоналу сектору безпеки і оборони та 
Програми НАТО з розбудови 
доброчесності, цілісності, прозорості та 
зниження корупційних ризиків у роботі 
оборонних і безпекових інституцій 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Удосконалити нормативно-правові, 
програмні та керівні документи щодо 

Головне управління Національної 
гвардії України 
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управління кар'єрою військовослужбовців 
Національної гвардії України 
 

Забезпечити розвиток Центру обробки 
інформації Національної гвардії України 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Розробити проект створення логістичного 
центру Національної гвардії України та 
розпочати його реалізацію 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Розробити програми та запровадити 
міжвідомчу систему психологічного 
забезпечення та реабілітації 
військовослужбовців Національної гвардії 
України, зосереджуючись на 
профілактиці, лікуванні 
посттравматичного стресового розладу та 
забезпеченні повернення до виконання 
обов'язків військової служби 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Вдосконалити систему управління 
медичним забезпеченням, переоснастити 
медичну службу Національної гвардії 
України відповідно до принципів і 
стандартів НАТО та забезпечити 
підготовку і підвищення кваліфікації 
персоналу 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

Продовжити стандартизацію та 
сертифікацію психологічної служби, 
підвищення фахової компетентності 
військових психологів, впровадження 
системи атестації, класності та 
безперервної освіти військових психологів 
 

Головне управління Національної 
гвардії України 

2.1.8. Розвиток Національної поліції України 

Забезпечити участь працівників 
Національної поліції України у курсах       
із вивчення та вдосконалення володіння 
англійською мовою, зокрема у рамках 
Програми НАТО з професійного розвитку 
цивільного персоналу сектору безпеки і 
оборони 
 

Національна поліція України 

Забезпечити фахову підготовку 
поліцейських з використанням 

Національна поліція України 
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можливостей програм та механізмів 
НАТО, двостороннього співробітництва з 
державами – членами НАТО 
 
Продовжити за підтримки НАТО 
модернізацію матеріально-технічної бази 
Національної поліції України 
 

Національна поліція України 

Забезпечити вивчення, узагальнення і 
практичне застосування досвіду  
держав – членів НАТО у сфері 
запобігання та протидії злочинності, 
зокрема щодо виявлення факторів, що 
сприяють вчиненню злочинів, методики 
оцінювання злочинності, аналітичної 
діяльності та стратегічного планування, 
визначення основних ризиків та напрямів 
їх подолання в поліцейській діяльності 
 

Національна поліція України 

Реформувати Департамент протидії 
наркозлочинності Національної поліції 
України з урахуванням досвіду управління 
по боротьбі з наркотиками Міністерства 
юстиції Сполучених Штатів Америки та за 
підтримки Бюро з міжнародних питань 
боротьби з наркотиками та правопорядку 
Державного департаменту Сполучених 
Штатів Америки 
 

Національна поліція України 

Активізувати співробітництво з 
державами – членами НАТО у сфері 
протидії наркозлочинності шляхом 
ефективної координації зусиль, 
проведення спільних операцій з 
правоохоронними органами інших 
держав, спрямованих на викриття 
організованих злочинних груп та окремих 
осіб, у тому числі з міжнародними та 
міжрегіональними зв'язками, що 
здійснюють злочинну діяльність у сфері 
незаконного обігу наркотиків 
 

Національна поліція України 

Продовжити роботу з утворення управлінь 
спеціального підрозділу "КОРД" (Корпусу 
оперативно-раптової дії) в усіх 

Національна поліція України 
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територіальних органах Національної 
поліції України 
 
Забезпечити за підтримки НАТО перехід 
спеціальних підрозділів "КОРД" (Корпусу 
оперативно-раптової дії) на сучасні види 
озброєнь, спеціальних засобів та засобів 
індивідуального бронезахисту, які 
наближені до тих, що перебувають на 
озброєнні підрозділів спеціального 
призначення держав – членів НАТО 
 

Національна поліція України 

Забезпечити інформування громадськості 
про заходи та результати протидії корупції 
в органах та підрозділах Національної 
поліції України  
 

Національна поліція України  

Продовжити співробітництво з НАТО у 
сфері боротьби з тероризмом та 
запобігання тероризму, зокрема 
отримання допомоги в оснащенні 
підрозділів вибухотехнічної служби 
Національної поліції України спеціальною 
технікою для протидії та упередження 
терористичних проявів, автотранспортом 
та іншими необхідними ресурсами для 
виконання покладених на них завдань 
 

Національна поліція України 

Забезпечити органи та підрозділи 
Національної поліції України 
модернізованими і новими спеціальними 
технічними засобами для оперативної 
діяльності, спеціальною технікою для 
протидії та упередження терористичних 
проявів, спеціалізованим транспортом та 
забезпечення іншими необхідними 
ресурсами для виконання покладених на 
них завдань 
 

Національна поліція України 

Удосконалити технічне оснащення 
підрозділів кіберполіції сучасними 
комплексами інформаційно-
телекомунікаційних мереж з метою 
забезпечення повного циклу слідчих 
(розшукових) дій в рамках досудового 

Національна поліція України 
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розслідування кіберзлочинів та 
оперативно-розшукових заходів, що 
входять до компетенції кіберполіції з 
використанням можливостей трастових 
фондів НАТО та із залученням 
міжнародної допомоги 
 

Забезпечити проведення для підрозділів 
кіберполіції спеціальних тематичних 
навчальних заходів, необхідних для 
підвищення кваліфікації за основними 
напрямами службової діяльності та 
перейняття передового досвіду у сфері 
боротьби з кіберзлочинністю, із 
залученням міжнародної допомоги, в тому 
числі використанням можливостей 
трастових фондів НАТО 
 

Національна поліція України 

2.1.9. Розвиток Державної прикордонної служби України 

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

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Провести спільний із відповідними 
органами Республіки Польща, Словацької 
Республіки, Румунії, Угорщини, 
Республіки Молдова та Республіки 
Білорусь аналіз ризиків та загроз 
прикордонній безпеці 
 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Оптимізувати співвідношення категорій 
особового складу Державної 
прикордонної служби України відповідно 
до їх структури і чисельності та 
загальноприйнятих показників збройних 
сил держав – членів НАТО 
 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Забезпечити підготовку та трансляцію в 
ефірі центральних, регіональних 
телевізійних каналів України та 
розміщення в мережі Інтернет тематичних 
телепрограм з циклу "Кордон Держави" 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 
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стосовно співробітництва з НАТО, 
зокрема щодо впровадження стандартів 
прикордонної безпеки за зразком  
держав – членів НАТО, а також 
активізувати взаємодію Інформаційного 
агентства Державної прикордонної 
служби України з Центром інформації та 
документації НАТО в Україні у рамках 
підготовки телевізійної програми "Фактор 
безпеки" 
 
Вдосконалити відомчу систему 
управління та зв'язку в рамках заходів 
Трастового фонду НАТО з модернізації 
системи управління та зв'язку 
 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Створити систему автоматизації 
управління матеріальними ресурсами в 
рамках заходів Трастового фонду НАТО    
з реформування систем логістики і 
стандартизації 
 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

Модернізувати систему охорони 
державного кордону України з 
урахуванням сучасних викликів і загроз, 
забезпечення розвитку її інформаційної, 
оперативної, технічної та фізичної 
складових 
 

Адміністрація Державної 
прикордонної служби України 

2.1.10. Розвиток Державної міграційної служби України 

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

Державна міграційна служба 
України 

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

Державна міграційна служба 
України 
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Провести тренінги для працівників 

Державної міграційної служби України, 
залучених до роботи з національною 
системою ідентифікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, 
зокрема практики використання нових 
електронних інструментів ідентифікації 
особи 
 

Державна міграційна служба 
України 

Продовжити поетапний перехід до 
функціонування Центру з обробки даних 
та прийняття рішень у режимі реального 
часу 
 

Державна міграційна служба 
України 

Удосконалити нормативно-правову базу 
діяльності Державної міграційної служби 
України, зокрема шляхом розроблення 
проекту міграційного кодексу України 
 

Державна міграційна служба 
України 

2.1.11. Розвиток єдиної державної системи цивільного захисту України 

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

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Продовжити здійснення заходів щодо 
підвищення спроможностей України у 
сфері гуманітарного розмінування 

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

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

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 
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Забезпечити участь у міжнародних 
тематичних навчаннях, семінарах, 
тренінгах та інших навчально-практичних 
заходах у рамках співробітництва з НАТО, 
ЄС та іншими міжнародними 
організаціями 
 

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

Продовжити проведення спільних з НАТО 
навчально-практичних заходів щодо 
вивчення досвіду та найкращих практик 
Альянсу у сфері стратегічних комунікацій 
та інформування населення у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій 
 

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

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

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

Продовжити обмін даними щодо 
радіаційного стану навколишнього 
природного середовища через 
Європейську систему обміну 
радіологічними даними (EURDEP), що 
адмініструється генеральним 
директоратом з питань енергетики 
Європейського Союзу 
 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій, інші 
центральні органи виконавчої 
влади 

Продовжити вивчення англійської мови 
працівниками Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, які беруть 
участь у заходах міжнародного 
співробітництва 
 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

Забезпечити за участю органів місцевого 
самоврядування впровадження проектів з 
підвищення рівня інформування 
населення про мінну небезпеку в рамках 
співробітництва з НАТО, ЄС та іншими 
міжнародними організаціями 

Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, 
Міністерство інформаційної 
політики України, Міністерство 
освіти і науки України  
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2.1.12. Реформування Служби безпеки України 

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

Служба безпеки України 

Продовжити імплементацію Цілей 
партнерства, що визначені Службою 
безпеки України, в рамках Процесу 
планування та оцінки сил (ППОС/PARP) 
Програми НАТО "Партнерство заради 
миру" щодо розвитку національної 
системи кібербезпеки 
 

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

Забезпечити реалізацію положень 
концепції реформування Служби безпеки 
України і відповідного плану заходів 
  

Служба безпеки України 

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

Служба безпеки України 

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

Служба безпеки України 

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

Служба безпеки України 

Забезпечити участь представників України  
у навчальних програмах, семінарах, 

Служба безпеки України 
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тренінгах НАТО з питань реформування та 
основних напрямів діяльності спеціальних 
служб держав – членів НАТО, а також 
медико-психологічної допомоги 
військовослужбовцям – учасникам бойових 
дій 
 

Продовжити практику проведення на базі 
Національної академії Служби безпеки 
України навчальних програм у сфері 
стратегічних комунікацій із залученням до 
них іноземних експертів, опрацювати 
питання щодо можливості впровадження 
системи підготовки фахівців для потреб 
сектору безпеки і оборони України та 
урядових комунікацій у сфері 
стратегічних комунікацій 
 

Служба безпеки України 

Продовжити проведення навчальних 
курсів для працівників Служби безпеки 
України за участю фахівців британської 
аналітичної установи "John Taylor 
International Partnership" в рамках 
реформування Служби безпеки України 
 

Служба безпеки України  

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

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

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 

Опрацювати з НАТО питання щодо 
інвестування проектів окремих складових 
Національної телекомунікаційної мережі 
 

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 

Удосконалити механізм моніторингу 
стану безпеки у сфері захисту інформації 

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 
 

2.1.14. Розвиток Державної спеціальної служби транспорту 

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

Державна спеціальна служба 
транспорту 
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Сформувати дієвий резерв кандидатів    
для просування по службі за рейтинговим 
принципом 
 

Державна спеціальна служба 
транспорту 

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

Державна спеціальна служба 
транспорту 

Сформувати дієвий резерв кандидатів для 
проходження служби в резерві 
 

Державна спеціальна служба 
транспорту 

2.1.15. Реформування розвідувальних органів України 

Завершити доопрацювання та внести в 
установленому порядку до Верховної Ради 
України проект закону України про 
розвідку 

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

Опрацювати зі стороною НАТО надання 
на рівні окремих держав – членів НАТО 
фахової консультативно-дорадчої 
допомоги розвідувальним органам 
України у розробленні проекту закону 
України про розвідку 

Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Служба 
зовнішньої розвідки України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Служба безпеки України, 
Міністерство оборони України, 
Генеральна прокуратура України    
(за згодою) 
 

Удосконалити організаційну структуру і 
штат розвідувальних органів з метою 
розширення їх спроможностей 

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

Створити інформаційні автоматизовані 
системи збору, оброблення, зберігання та 
захисту розвідувальної інформації та 

Служба зовнішньої розвідки 
України, Міністерство оборони 
України, Адміністрація Державної 
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ситуаційні центри як елементи 
загальнодержавної системи підтримки 
прийняття рішень 
 

прикордонної служби України 

Удосконалити інформаційно-аналітичну 
діяльність шляхом створення систем 
виявлення загроз національній безпеці 
України, сценарного аналізу, 
прогнозування та моделювання кризових 
ситуацій 
 

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

Продовжити у взаємодії з                   
державами – членами НАТО 
удосконалення законодавства у частині 
розвідувальної діяльності, а також щодо 
уніфікації окремих ресурсів і технологій, 
озброєння та спеціальної техніки, 
закупівель нових зразків технічних засобів 
для використання в розвідувальних цілях 
та їх приведення у відповідність із 
стандартами держав – членів НАТО 
 

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

Створити у складі Генерального штабу 
Збройних Сил України окремий 
структурний підрозділ з функціями 
організації розвідувального забезпечення 
Збройних Сил України 
 

Міністерство оборони України 

Розробити керівні документи з організації 
і ведення розвідки на тактичному, 
оперативному та стратегічному рівнях 
відповідно до штабних процедур НАТО 
 

Міністерство оборони України 

Опрацювати зі стороною НАТО надання 
фахової консультативно-дорадчої 
допомоги Службі зовнішньої розвідки 
України у реформуванні навчального 
закладу, що перебуває у її 
підпорядкуванні, зокрема шляхом 
проведення навчань з підвищення 
кваліфікації фахівців Служби зовнішньої 
розвідки України за напрямами: 
стратегічне планування, управлінська 
майстерність, стратегічні комунікації, 
інформаційні операції, стратегічний 
аналіз, оперативна аналітика та розвідка 
відкритих джерел (OSINT) 

Служба зовнішньої розвідки 
України  
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2.1.16. Розвиток Апарату Ради національної безпеки і оборони України 

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

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

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

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

2.1.17. Реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу України 

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

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

Провести семінар з питань розвитку 
оборонно-промислового комплексу 
України за участю представників 
Міжнародного секретаріату НАТО, 
промисловості та державних органів 
держав – членів НАТО і                               
держав – партнерів НАТО 
 

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

Впровадити технічні стандарти НАТО у 
сфері розробки, виробництва, 
випробування та ремонту озброєння, 
військової та спеціальної техніки, інших 
матеріально-технічних засобів 

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

Розробити та подати на розгляд Верховної 
Ради України проект закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Державне космічне агентство 



     66 

Зміст заходу Відповідальні за виконання 

актів України (щодо можливості 
створення суб'єктів господарювання на 
базі об'єктів державної власності) шляхом 
залучення інвестицій через створення 
спільних підприємств в оборонній 
промисловості 
 

України за участю Державного 
концерну "Укроборонпром" 

Вжити заходів щодо створення замкнених 
технологічних циклів виробництва для 
задоволення першочергових потреб 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань і правоохоронних 
органів за визначеною номенклатурою 
видів озброєння та військової техніки 
 

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

2.2. Захист критичної інфраструктури 

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

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

Провести робочі обговорення за участю 
експертів держав – членів НАТО щодо 

Національний інститут 
стратегічних досліджень, 
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використання передового досвіду захисту 
критичної інфраструктури для створення 
системи державного управління її 
безпекою 

Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба безпеки 
України, Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Міністерство оборони 
України, Державна служба 
України з безпеки на транспорті, 
інші центральні органи виконавчої 
влади  
 

Розробити у взаємодії з                             
державами – членами НАТО план 
дій/дорожню карту щодо забезпечення 
захисту критичної енергетичної 
інфраструктури з урахуванням результатів 
спільних з НАТО командно-штабних 
навчань з питань захисту критичної 
електроенергетичної інфраструктури та 
реагувань на загрози порушення її 
стійкості, проведених в Україні у 2017 році 

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Державна інспекція ядерного 
регулювання України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба безпеки 
України, Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень за участю 
державного підприємства 
"Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", державного 
підприємства "Національна 
енергетична компанія "Укренерго" 
 

Посилити взаємодію з                    
державами – членами НАТО з питань 
ядерної та радіаційної безпеки, 
захищеності, аварійної готовності та 
реагування, зокрема шляхом удосконалення 
національних процедур, у тому числі 
систем прийняття рішень, раннього 
оповіщення, оцінки і прогнозу наслідків 
радіаційних аварій, захисту персоналу, 
медичного забезпечення, контрзаходів, а 
також гармонізації двосторонніх, 
регіональних та міжнародних процедур 
реагування та допомоги 
 
 
 

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



     68 

Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Розробити національний план реагування 
на ядерну та радіологічну аварії, у тому 
числі такі, що можуть відбутися в інших 
державах і мати транскордонний вплив на 
територію України або безпеку її громадян, 
з урахуванням результатів участі у 
міжнародних навчаннях, практичного 
досвіду і рекомендацій держав – членів 
НАТО та стандартів безпеки МАГАТЕ 
 

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

Розробити та подати на розгляд Верховної 
Ради України проект закону України про 
критичну інфраструктуру та її захист 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Служба безпеки України, 
Міністерство юстиції України, 
Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Державна інспекція ядерного 
регулювання України, Міністерство 
аграрної політики та продовольства 
України, Адміністрація Державної 
служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, 
Міністерство фінансів України, 
Міністерство оборони України та 
інші державні органи 
 

Провести із залученням консультативної, 
технічної та дорадчої допомоги                  
держав – членів НАТО навчальні семінари 
та командно-штабні навчання (без 
залучення сил) з питань упровадження 
національної системи стійкості 

Національний інститут 
стратегічних досліджень, 
Міністерство закордонних справ 
України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Міністерство 
інформаційної політики України, 
Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України, 
Міністерство оборони України, 
інші центральні органи виконавчої 
влади, Служба безпеки України 
 

Розділ IІІ. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ 

3.1. Реформування системи оборонного планування 

Впровадити систему оборонного 
планування відповідно до принципів і 
підходів НАТО 

Міністерство оборони України 
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Продовжити розроблення/удосконалення 
нормативно-правових актів у галузі 
оборонного планування  
 

Міністерство оборони України 

Продовжити розроблення керівних 
документів щодо розвитку спроможностей 
у Міністерстві оборони України, 
Генеральному штабі Збройних Сил 
України та командуваннях видів, родів 
військ Збройних Сил України 
 

Міністерство оборони України 

Опрацювати та затвердити керівні 
вказівки щодо здійснення 
довгострокового оборонного планування 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити отримання                
консультативно-дорадчої допомоги від 
експертів держав – членів НАТО та 
держав – членів ЄС щодо оборонного 
планування 
 

Міністерство оборони України 

Завершити розроблення з урахуванням 
норм та принципів НАТО освітніх та 
тренувальних програм підготовки фахівців 
з оборонного планування та бюджетного 
планування  
 

Міністерство оборони України 

Здійснити навчання персоналу на курсах 
підготовки в Україні та за кордоном для 
виконання основних елементів процесу 
оборонного планування 
 

Міністерство оборони України 

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

Міністерство оборони України  

Започаткувати створення школи 
оборонного менеджменту на базі 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 
 
 

Міністерство оборони України  
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Взяти участь у міжнародній конференції з 
питань внутрішнього аудиту у сфері 
оборони 
 

Міністерство оборони України 

Провести навчання 25 фахівців 
Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України з питань проведення 
внутрішнього аудиту за міжнародними та 
національними стандартами 
 

Міністерство оборони України 

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

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

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

Забезпечити раціональний розподіл 
видатків Державного бюджету України на 
потреби оборони і безпеки держави  
за основними напрямами: озброєння  
та військова техніка (equipment), 
персонал (рersonnel), інфраструктура 
(infrastructure) та експлуатаційні витрати 

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

Провести курси, семінари, стажування 
фахівців сектору безпеки і оборони 
України з питань бюджетування за 
стандартами НАТО 

Міністерство оборони України, 
Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України, 
Державна спеціальна служба 
транспорту, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Національна поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, 
Національна гвардія України, 
Державна міграційна служба 
України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, 
Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Служба 
зовнішньої розвідки України, 
Управління державної охорони 
України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України, Державне космічне 
агентство України, Міністерство 
фінансів України, Апарат Ради 
національної безпеки і оборони 
України 
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Провести консультації з НАТО щодо 
прийнятного балансу між публічною 
звітністю та необхідною 
конфіденційністю з метою визначення 
відсотка загального оборонного бюджету, 
що витрачається на таємні видатки 
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство фінансів України 

Розробити механізм попереднього 
обговорення пропозицій до проекту 
закону про Державний бюджет України  
по статтях, пов'язаних із забезпеченням 
національної безпеки і оборони України 
 

Міністерство оборони України, 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство фінансів 
України 

3.3. Реформування системи логістики у секторі безпеки і оборони України 

Розробити проект постанови Кабінету 
Міністрів України про затвердження 
порядку з організації логістичного 
забезпечення сил оборони в особливий 
період 
 

Міністерство оборони України, 
інші заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади  

Удосконалити з урахуванням досвіду 
держав – членів НАТО законодавчу базу 
щодо залучення невійськових установ, 
підприємств, організацій до заходів 
логістичного забезпечення сил оборони, у 
тому числі із застосуванням механізму 
державно-приватного партнерства 
 

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

Створити стаціонарну складську 
інфраструктуру на оперативному рівні для 
утримання відповідних запасів озброєння 
та військової техніки, військово-
технічного майна та матеріально-
технічних засобів 
 

Міністерство оборони України 

Продовжити співробітництво з 
Багатонаціональним координаційним 
центром логістики (м.Прага, Чеська 
Республіка) з метою завершення процесу 
набуття Україною в ньому повноправного 
членства   
 
 

Міністерство оборони України 
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3.3.1. Інтеграція до логістичних систем НАТО 

Забезпечити участь представників 
України у заходах у рамках роботи 
Несистемних брокерських послуг та 
Партнерств Агенції НАТО з підтримки та 
постачання  
 

Міністерство оборони України 

Провести аналіз та визначити доцільність 
направлення офіцера зв'язку до Агенції 
НАТО з підтримки та постачання на 
постійній основі 
 

Міністерство оборони України 

Забезпечити за підтримки Трастового 
фонду НАТО з реформування систем 
логістики та стандартизації навчання 
представників Міністерства оборони 
України в рамках програми міжнародного 
співробітництва у сфері логістики 
 

Міністерство оборони України 

Продовжити роботу з розроблення та 
погодження угод щодо участі у 
Партнерствах Агенції з підтримки та 
постачання 
 

Міністерство оборони України 

Розділ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ 

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

Організацією Північноатлантичного Договору 

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

Служба безпеки України 

Підвищити кваліфікацію працівників 
державних органів, підприємств, установ, 
організацій, які працюють з інформацією 
НАТО з обмеженим доступом 
 

Служба безпеки України 

Забезпечити дотримання у підрозділах 
Центрального управління Служби безпеки 
України, підпорядкованих йому 

Служба безпеки України 
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регіональних органах, а також закладах та 
установах Служби безпеки України, 
Штабі Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України вимог 
законодавства під час роботи з 
інформацією НАТО з обмеженим 
доступом 
 
Провести оцінку фактичного стану 
охорони інформації НАТО з обмеженим 
доступом з метою здійснення заходів, 
спрямованих на виявлення, запобігання та 
усунення недоліків 
 

Служба безпеки України 

4.1.1. Розвиток національної системи захисту інформації НАТО                                               
з обмеженим доступом 

Здійснити планові заходи контролю за 
станом дотримання в державних органах 
та установах України вимог                 
нормативно-правових актів щодо охорони 
інформації НАТО з обмеженим доступом 
 

Служба безпеки України 

Здійснити за запитами державних органів, 
підприємств, установ і організацій заходи 
з оформлення сертифікатів особового 
допуску до інформації НАТО для їх 
працівників 
 

Служба безпеки України 

Провести на базі Національної академії 
Служби безпеки України семінар з 
підвищення кваліфікації працівників 
державних органів, підприємств, установ і 
організацій, які працюють з інформацією 
НАТО з обмеженим доступом 
 

Служба безпеки України 

4.1.2. Вдосконалення нормативно-правової бази щодо системи охорони 
інформації з обмеженим доступом 

Провести у співпраці із заінтересованими 
органами державної влади та 
громадськими об'єднаннями роботу із 
вдосконалення нормативно-правової бази 
щодо системи охорони інформації з 
обмеженим доступом та її приведення у 
відповідність із стандартами НАТО та ЄС 

Служба безпеки України 
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4.2. Розвиток системи криптографічного та технічного захисту інформації 

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

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 

4.3. Обмін розвідувальною інформацією 

Продовжити виконання заходів щодо 
встановлення захищених каналів обміну 
розвідувальними даними між 
Міністерством оборони України та 
відповідними органами НАТО 
 

Міністерство оборони України 

4.4. Кібербезпека 

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

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

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

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

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

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, інші центральні 
органи виконавчої влади за участю 
інших державних органів та 
Державного концерну 
"Укроборонпром"  
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Продовжити взаємодію з НАТО у сфері 
кібербезпеки шляхом забезпечення 
співпраці в рамках функціонування 
Трастового фонду Україна – НАТО з 
питань кібербезпеки  

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Національна 
поліція України за участю інших 
заінтересованих органів 
виконавчої влади та Державного 
концерну "Укроборонпром"  
 

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

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Генеральний 
штаб Збройних Сил України, 
Апарат Ради національної безпеки 
і оборони України, Національна 
поліція України за участю інших 
заінтересованих органів 
виконавчої влади та Державного 
концерну "Укроборонпром"  
 

Організувати та провести конференції, 
семінари, форуми, засідання за круглим 
столом із залученням представників 
державних, в тому числі правоохоронних і 
спеціальних органів, та представників 
приватного ІТ-сектору 

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Національна 
поліція України за участю інших 
заінтересованих органів 
виконавчої влади та Державного 
концерну "Укроборонпром"  
 

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

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Міністерство 
оборони України, Міністерство 
закордонних справ України, інші 
заінтересовані центральні органи 
виконавчої влади 
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кіберзахисту на існуючих державних 
об'єктах критичної інформаційної 
інфраструктури 
 

Створити на базі Служби безпеки України 
відомчий навчальний центр з функцією 
імітаційного полігона для реалізації 
навчальних програм, семінарів та 
тренінгів у сфері інформаційної безпеки  
та кібербезпеки 
 

Служба безпеки України 

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

Національна поліція України, 
Служба безпеки України 

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

Національна поліція України 

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

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

Створити регіональні центри захисту 
інформації та кібернетичної безпеки (у 
містах Вінниця, Чернігів, Миколаїв) 
 

Міністерство оборони України 

Створити центр адміністраторів безпеки 
інформаційно-телекомунікаційної системи 

Міністерство оборони України 
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та центр безпеки інформації у складі 
Головного об'єднаного центру захисту 
інформації та кібербезпеки в 
інформаційно-телекомунікаційній системі 
Збройних Сил України 
 

Удосконалити функції спеціалізованого 
підрозділу поліцейських (спецагентів) – 
висококваліфікованих спеціалістів з 
інформаційної безпеки, цифрових 
досліджень та програмування 

Національна поліція України 

Запровадити сервісні послуги. 
Організувати інформування громадян про 
безпеку в кіберпросторі. Підвищити 
оперативність реагування на кіберзлочини 
 

Національна поліція України 

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

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

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

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

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

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

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

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

Міністерство оборони України, 
Державна авіаційна служба 
України за участю Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України 
"Украерорух" 
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4.6. Співробітництво в галузі організації судноплавства та безпеки  
і охорони суден та портової інфраструктури 

Запровадити співробітництво з     
державами – членами НАТО і             
державами – партнерами НАТО в рамках 
Індивідуальної програми партнерства 
Україна – НАТО 

Міністерство інфраструктури 
України, Державна служба 
України з безпеки на транспорті за 
участю підприємств, установ, 
організацій морського та 
річкового транспорту  
 

Провести консультації з                     
державами – членами НАТО і               
державами – партнерами НАТО щодо 
надання допомоги у вдосконаленні 
нормативно-правової бази у сфері безпеки 
на морському та річковому транспорті 
 

Міністерство інфраструктури 
України, Державна служба 
України з безпеки на транспорті за 
участю підприємств, установ, 
організацій морського та 
річкового транспорту  

Провести конференції, семінари, форуми, 
тренінги щодо забезпечення безпеки на 
морському та річковому транспорті та 
здійснення державного нагляду  

Міністерство інфраструктури 
України, Державна служба 
України з безпеки на транспорті за 
участю підприємств, установ, 
організацій морського та 
річкового транспорту 
 

Забезпечити проведення навчання та 
підвищення кваліфікації посадових осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави порту, держави прапора та 
прибережної держави, визначених 
міжнародними договорами України 
 

Міністерство інфраструктури 
України, Державна служба 
України з безпеки на транспорті за 
участю підприємств, установ, 
організацій морського та 
річкового транспорту 

Розділ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ 

5.1. Співробітництво між Україною та НАТО з правових питань 

Провести консультації щодо актуалізації 
міжнародних договорів України з питань 
співробітництва з НАТО відповідно до 
сфер відповідальності центральних органів 
виконавчої влади та річних національних 
програм 
 

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

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

Верховний Суд (за згодою), 
Національна школа суддів України 
(за згодою) 
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Розробити пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства України у сфері захисту 
інформації з обмеженим доступом 
відповідно до стандартів безпеки НАТО 
 

Служба безпеки України 

Ужити заходів щодо укладення 
міжнародних договорів України про 
взаємний захист інформації з обмеженим 
доступом з державами – членами НАТО, 
зокрема Угорщиною, Королівством 
Бельгія та Канадою 
 

Служба безпеки України 

Розробити пропозиції щодо змін до 
законодавства України, спрямованих на 
забезпечення підготовки України до 
набуття членства в НАТО  
 

центральні органи виконавчої 
влади 

Організувати навчання працівників 
юридичних служб органів сектору безпеки 
і оборони України з питань адаптації 
законодавства України до законодавства 
держав – членів НАТО 
 

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

Провести консультації з НАТО з питань 
впровадження Угоди між                         
державами – учасницями 
Північноатлантичного Договору та 
іншими державами, які беруть участь у 
Програми "Партнерство заради миру", 
щодо статусу їх збройних сил, а також 
Додаткових протоколів до цієї Угоди 
 

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

Забезпечити здійснення правового аналізу 
питань у контексті впровадження 
положень Комплексного пакета допомоги 
НАТО на підтримку України  
 

Міністерство юстиції України, 
Міністерство закордонних справ 
України, інші центральні органи 
виконавчої влади. 

 

 

______________________ 


