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Кроки/заходи Відповідальні 
за виконання 

Строк 
виконання Індикатор виконання Очікувані результати 

 

1 2 3 4 5 
I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Спрощення адміністрування податків 

Дерегуляція і розвиток підприємництва таконкуренції 
50. Розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про 
будівельні норми” 

Мінрегіон, 
Міноборони  
(ГКЕУ ЗСУ) 

III квартал Пропозиції до Мінрегіону  Запровадження можливості 
вибору проектних рішень виходячи 
з призначення об’єкта будівництва, 
а не імперативних приписів 

50.1. Вивчення нормативно-правової бази  щодо 
будівельних норм 

ГКЕУ ЗСУ До 
01.06.2017 

Проведено вивчення 
нормативно-правової бази  
щодо будівельних норм 

50.2. Опрацювання  пропозицій до проекту Закону 
України “Про внесення змін до Закону України 
“Про будівельні норми” 

ГКЕУ ЗСУ До 
15.06.2017 

підготовлено пропозиції до 
проекту Закону України 

50.3. Надання пропозицій (погодження) до 
Мінрегіону до проекту Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про будівельні 
норми” 

ГКЕУ ЗСУ До 
01.07.2017 

Надано пропозиції 
(погодження) до проекту 
Закону України 

Розвиток системи громадського здоров’я 
18. Розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України про схвалення 
Стратегії розвитку національної системи крові 

МОЗ, 
Міноборони  
(ВМД МОУ) 

IV квартал Пропозиції до МОЗ  Проведення реформи відповідно до 
принципів, закладених в Стратегії 

18.1. Вивчення нормативно-правової бази  щодо 
національної системи крові 

ВМД МОУ До 
01.06.2017 

Проведено вивчення 
нормативно-правової бази  
щодо національної системи 
крові 

18.2. Опрацювання  пропозицій до проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
 
 

ВМД МОУ До 
15.06.2017 

Підготовлено пропозиції до 
проекту розпорядження  
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18.3. Надання пропозицій (погодження) до 
Міністерства охорони здоров’я України  до 
проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України 

ВМД МОУ До 
01.07.2017 

Надано пропозиції 
(погодження) до проекту 
розпорядження 

19. Розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України про затвердження 
плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
національної системи крові 

МОЗ, 
Міноборони  
(ВМД МОУ) 

IV квартал Пропозиції до МОЗ  Проведення реформи відповідно до 
принципів, закладених в Стратегії 

19.1. Вивчення нормативно-правової бази щодо 
національної системи крові 

ВМД МОУ До 
01.06.2017 

Проведено вивчення норма-
тивно-правової бази  щодо 
національної системи крові 

19.2. Опрацювання пропозицій до проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

ВМД МОУ До 
15.06.2017 

Підготовлено пропозиції до 
проекту розпорядження 
КМУ 

19.3. Надання пропозицій (погодження) до 
Міністерства охорони здоров’я України до проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

ВМД МОУ До 
01.072017 

Надано до  МОЗ  пропозиції 
(погоджено) до проекту 
розпорядження 

20. Розроблення та подання Кабінетові 
Міністрів України проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України “Про 
донорство крові та її компонентів” щодо 
визначення повноважень, відповідальності та 
рівнів звітності, створення належних умов для 
провадження господарської діяльності 

МОЗ, 
Міноборони  
(ВМД МОУ) 

IV квартал Пропозиції до МОЗ  Створення ефективно працюючої 
системи контролю за дотриманням 
вимог законодавства у сфері 
донорства крові та її компонентів, 
безпеки крові 

20.1. Вивчення нормативно-правової бази щодо 
визначення повноважень, відповідальності та 
рівнів звітності, належних умов для провадження 
господарської діяльності 

ВМД МОУ До  
01.06.2017 

Проведено вивчення 
нормативно-правової бази  
щодо визначення повнова-
жень, відповідальності та 
звітності, належних умов для 
провадження господарської 
діяльності 
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20.2. Опрацювання пропозицій до проекту Закону 
України про внесення змін до Закону України 
“Про донорство крові та її компонентів” 

ВМД МОУ До  
15.06.2017 

Підготовлено пропозиції до 
проекту Закону України  

20.3. Надання пропозицій (погодження) до 
Міністерства охорони здоров’я України  до 
проекту Закону України про внесення змін до 
Закону України “Про донорство крові та її 
компонентів” 

ВМД МОУ До 
 01.07.2017 

Надано до  МОЗ  пропозиції 
(погоджено) до проекту 
Закону України 

Формування здорової нації 

121. Проведення щороку оцінювання фізичної 
підготовленості населення України 

Мінмолодьспорту, 
Міноборони 

(УФКС МОУ, 
ГШ ЗСУ) 

IV квартал Проведено оцінювання   
фізичної підготовленості 
військовослужбовців ЗС 
України та поінформовано 
Мінмолодьспорту  

Створення належних умов для 
фізичного розвитку різних груп 
населення, підвищення рівня 
фізичної підготовленості населення 
України з метою покращення 
здоров’я нації, здатності до 
високопродуктивної праці та 
захисту суверенітету і незалежності  

121.1. Підготовка доручення Державного 
секретаря Міністерства оборони України щодо 
перевірки рівня фізичної підготовленості 
військовослужбовців Збройних Сил України  

УФКС МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
30.05.2017 

Підготовлено та доведено 
доручення Державного 
секретаря Міноборони щодо 
перевірки рівня фізичної 
підготовленості військо-
вослужбовців ЗС України 

121.2. Практична перевірка рівня фізичної 
підготовленості військовослужбовців Збройних 
Сил України  

УФКС МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
15.11.2017 

Проведено практичну 
перевірку рівня фізичної 
підготовленості військо-
вослужбовців ЗС України 

121.3. Узагальнення результатів оцінювання рівня 
фізичної підготовленості військовослужбовців 
Збройних Сил України та надання інформації до 
Мінмолодьспорту 

УФКС МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
01.12.2017 

Узагальнено результати 
оцінювання рівня фізичної 
підготовленості 
військовослужбовців 
Збройних Сил України та 
надано інформацію до 
Мінмолодьспорту 
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V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

Запровадження об’єднаного керівництва силами оборони 

1. Забезпечення демократичного цивільного 
контролю над Збройними Силами та посилення 
зв’язків з Верховною Радою України і 
громадянським суспільством 

ДКП МОУ,  
ГШ ЗСУ, 

ДВПСПМС 
МОУ 

IV квартал Затверджено план 
переміщення військовослуж-
бовців Збройних Сил на 
2017 рік 

видано щорічник “Біла 
книга-2016. Збройні Сили 
України” 

Впровадження двосторонньої 
крос-системи, заснованої на основі 
ротації особового складу 

забезпечення видання щорічника 
“Біла книга-2016. Збройні Сили 
України” та звітування перед 
Верховною Радою України 

1.1. Підготовка Плану переміщення 
військовослужбовців Збройних Сил України на 
2017 рік 

ДКП МОУ,  
ГШ ЗСУ, 

ДВПСПМС 
МОУ 

До 
28.02.2017 

24 лютого 2017 року 
затверджено План 
переміщення військовослуж-
бовців ЗС України на  
2017 рік  

Впровадження двосторонньої 
крос-системи, заснованої на основі 
ротації особового складу 

 

1.2. Підготовка та видання щорічника “Біла книга-
2016. Збройні Сили України” 

ДВПСПМС МОУ, 
УКП МОУ 

ІІ квартал Видано щорічник “Біла 
книга-2016. Збройні Сили 
України” 

Забезпечення видання щорічника 
“Біла книга-2016. Збройні Сили 
України” та звітування перед 
Верховною Радою України 

2. Удосконалення системи військового 
керівництва Збройними Силами шляхом 
розмежування питань формування та 
підготовки військ (сил) від їх застосування 

ГШ  ЗСУ, 
ГУР МОУ 

 

IV квартал 40 відсотків реорганізо-
ваних структурних 
підрозділів за принципами 
та цінностями, які 
застосовуються у країнах - 
членах НАТО 

 

Удосконалення структури 
Озброєння і Тилу Збройних Сил та 
позбавлення функцій планування 
матеріально-технічного 
забезпечення. 

Формування: Головного 
управління розвідувального 
забезпечення (J2), Головного 
управління логістики (J4)  

2.1. Набуття 40 відсотками структурних 
підрозділів Генерального штабу та органів 
військового управління Збройних Сил України 
критеріїв держав – членів НАТО: 

ГШ ЗСУ, 
ГУР МОУ 

30.12.2017 Акти ГШ ЗСУ про 
створення нових структур-
них підрозділів ГШ ЗСУ 

Набуття визначеними 
структурними підрозділами 
Генерального штабу та органів 
військового управління ЗС України 
критеріїв держав – членів НАТО 
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2.1.1. сформувати Головне управління логістики 
Збройних Сил України 

Тил ЗСУ, 
Озброєння ЗСУ, 

ЦВМУ ЗСУ, 
ГУОМП ГШ ЗСУ 

До 
31.05.2017 

Спільна директива МОУ та 
ГШ ЗСУ 

Формування Головного 
управління логістики Збройних Сил 
України та покладання на нього 
функції планування логістичного 
забезпечення  

2.1.2. удосконалити структуру Озброєння 
Збройних Сил України шляхом виведення з його 
складу підрозділу планування та залишення 
функцій організації логістичного забезпечення 

Озброєння ЗСУ, 
ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

До 
30.06.2017 

Спільна директива МОУ та 
ГШ ЗСУ 

Удосконалення структури 
Озброєння Збройних Сил України 
шляхом виведення з його складу 
підрозділу планування та 
залишення функцій організації 
логістичного забезпечення  

2.1.3. удосконалити структуру Тилу Збройних Сил 
України шляхом виведення з його складу 
підрозділу планування та залишення функцій 
організації логістичного забезпечення 

Тил ЗСУ, 
ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

До 
30.06.2017 

Спільна директива МОУ та 
ГШ ЗСУ 

Удосконалення структури Тилу 
Збройних Сил України шляхом 
виведення з його складу підрозділу 
планування та залишення функцій 
організації логістичного 
забезпечення  

2.1.4. сформувати Головне управління 
розвідувального забезпечення Збройних Сил 
України (J2) 

ГУР МОУ, 
ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

До 
31.12.2017 

Спільна директива МОУ та 
ГШ ЗСУ 

Формування Головного 
управління розвідувального 
забезпечення (J2) 

 
3. Підвищення ефективності існуючих 
антикорупційних органів Збройних Сил та 
незалежних контролюючих інституцій з метою 
зменшення корупційних ризиків у діяльності 
Збройних Сил  

ДВА МОУ, 
 ВПЗ та ВК МОУ  

 

IV квартал 100 відсотків навчених 
внутрішніх аудиторів, які 
пройшли навчання 
міжнародним акредитованим 
стандартам 

Забезпечення навчання 
міжнародним акредитованим 
стандартам 100 відсотків 
внутрішніх аудиторів 

3.1. Проведення навчань за програмою СІА 
(сертифікований внутрішній аудитор)  

ДВА МОУ квітень, 
вересень  
2017 року 

Кількість (відсоток) 
підготовлених фахівців 
внутрішніх аудитів 

Забезпечення навчання за 
програмою СІА (сертифікований 
внутрішній аудитор) 

3.2. Проведення короткострокових тренінгів з 
внутрішнього аудиту 

ДВА МОУ березень  - 
квітень, 

червень - 
липень  

2017 року 

Кількість (відсоток) 
підготовлених фахівців 
внутрішніх аудитів 

Забезпечення проведення 
короткострокових тренінгів з 
внутрішнього аудиту 
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4. Становлення та розбудова спроможностей 
Збройних Сил у сфері стратегічних комунікацій 
як частини  загальнодержавної та міжвідомчої 
системи стратегічних комунікацій, 
спрямованих на підтримку формування та 
реалізації політики у сфері безпеки і оборони 
України, а також досягнення цілей оборони 
держави 

УКП МОУ,  
УІТ МОУ, 
 ГШ ЗСУ 

IV квартал Затверджено Програму 
пілотного курсу із 
стратегічних комунікацій 
для офіцерів оперативно-
тактичного рівня (не 
фахівців у галузі 
стратегічних комунікацій). 

Видано наказ Міноборони 
“Про основи політики 
Міноборони та Збройних 
Сил України у сфері 
стратегічних комунікацій” 

Розроблення та проведення 
пілотних курсів із комунікаційних 
дисциплін, що інтегровані до 
загальнодержавної системи 
підготовки у сфері комунікацій. 

Розроблення та затвердження 
нормативних документів для 
забезпечення інтеграції 
стратегічних комунікацій на всіх 
рівнях планування і впровадження 
політики у сфері безпеки і оборони 

4.1. Підготовка Програми пілотного курсу із 
стратегічних комунікацій для офіцерів 
оперативно-тактичного рівня (не фахівців у галузі 
стратегічних комунікацій): 

УКП МОУ IV квартал Затверджено Програму 
пілотного курсу із 
стратегічних комунікацій 
для офіцерів оперативно-
тактичного рівня  

Розроблення та проведення 
пілотних курсів із комунікаційних 
дисциплін, що інтегровані до 
загальнодержавної системи 
підготовки у сфері комунікацій 

4.1.1. розроблення проекту Програми пілотного 
курсу із стратегічних комунікацій для офіцерів 
оперативно-тактичного рівня (не фахівців у галузі 
стратегічних комунікацій) 

УКП МОУ До 
30.09.2017 

Підготовлено проект 
Програми пілотного курсу із 
стратегічних комунікацій 
для офіцерів оперативно-
тактичного рівня  

Розроблення та проведення 
пілотних курсів із комунікаційних 
дисциплін, що інтегровані до 
загальнодержавної системи 
підготовки у сфері комунікацій 

4.1.2. погодження із заінтересованими 
структурними підрозділами Міноборони та ГШ 
Збройних Сил України проекту Програми 
пілотного курсу із стратегічних комунікацій для 
офіцерів оперативно-тактичного рівня (не фахівців 
у галузі стратегічних комунікацій) 

 

УКП МОУ До 
30.10.2017 

Отримано аркуші 
погодження проекту  

Погодження проекту Програми із 
заінтересованими структурними 
підрозділами Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних 
Сил України 

4.1.3. затвердження Програми пілотного курсу із 
стратегічних комунікацій для офіцерів 
оперативно-тактичного рівня (не фахівців у галузі 
стратегічних комунікацій) 

 

УКП МОУ До 
30.11.2017 

Затверджено проект 
Програми пілотного курсу із 
стратегічних комунікацій  

Затвердження Програми пілотного 
курсу із стратегічних комунікацій 
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4.2. Підготовка проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про основи політики 
Міноборони та Збройних Сил України у сфері 
стратегічних комунікацій”: 

УІТ МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

До 
15.11.2017 

Затверджено наказ МОУ Розроблення та затвердження 
нормативних документів для 
забезпечення інтеграції 
стратегічних комунікацій на всіх 
рівнях планування і впровадження 
політики у сфері безпеки і оборони 

4.2.1. розроблення проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про основи політики 
Міноборони та Збройних Сил України у сфері 
стратегічних комунікацій” 

УІТ МОУ До 
31.08.2017 

Розроблено проект наказу  
МОУ 

4.2.2. погодження із заінтересованими 
структурними підрозділами Міністерства оборони 
України та Генерального штабу  
ЗС України проекту наказу Міноборони “Про 
основи політики Міноборони та Збройних Сил 
України у сфері стратегічних комунікацій” 

УІТ МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

До 
30.09.2017 

Отримано аркуші 
погодження 

4.2.3. видання наказу, присвоєння  номеру та дати  
наказу Міноборони “Про основи політики 
Міноборони та Збройних Сил України у сфері 
стратегічних комунікацій” 

УІТ МОУ, 
 ДІОРК МОУ  

 

До 
15.11.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

Забезпечення реалізації ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони 

5. Впровадження процесу оборонного 
планування у сфері оборони відповідно до 
євроатлантичних принципів та підходів 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

IV квартал Розроблено єдиний перелік 
спроможностей  Міноборони 
та Збройних Сил 

Створення основ розвитку 
спроможностей у Міноборони та 
Збройних Силах шляхом 
опрацювання нормативно-
правових, підзаконних актів 
відповідно до принципів і досвіду 
країн - членів НАТО, створення та 
забезпечення належного 
функціонування постійно діючих 
колегіальних органів 

 
5.1. Підготовка  єдиного переліку спроможностей  
Міноборони та Збройних Сил України: 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

IV квартал Затверджено наказом МОУ 
перелік спроможностей  
Міноборони та ЗС України  

Введено в дію єдиний перелік 
(каталог) спроможностей  
Міноборони та Збройних Сил 
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5.1.1. розроблення проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про введення в дію єдиного 
переліку (каталогу)  спроможностей  Міноборони 
та Збройних Сил України” 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

До 
27.10.2017 

Розроблено проект наказу 
МОУ  

України 

5.1.2. погодження із заінтересованими 
структурними підрозділами Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних Сил України 
проекту наказу “Про введення в дію єдиного 
переліку (каталогу) спроможностей  Міноборони 
та Збройних Сил України” 

ДВПСПМС МОУ,  
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

До 
30.11.2017 

Отримано аркуші 
погодження 

5.1.3. видання наказу, присвоєння  номеру та дати  
наказу Міноборони “Про введення в дію єдиного 
переліку (каталогу) спроможностей  Міноборони 
та Збройних Сил України” 

ДВПСПМС МОУ, 
ДІОРК МОУ 

 

До 
20.12.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

6. Впровадження планування розвитку 
спроможностей Збройних Сил 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

IV квартал видано наказ Міноборони 
“Про затвердження 
Тимчасового положення про 
організацію оборонного 
планування в Міноборони та 
Збройних Силах України”. 

100 відсотків  
підготовленого основного 
персоналу Міноборони, ГШ 
ЗСУ та видів ЗСУ  

Впровадження процесу розвитку 
спроможностей шляхом видання 
доктрини, наказів та настанов. 

Проведення підготовки основного 
персоналу Міноборони, 
Генерального штабу та видів 
(окремих родів військ) Збройних 
Сил 

6.1. Підготовка проекту наказу Міноборони “Про 
затвердження Тимчасового положення про 
організацію оборонного планування в Міноборони 
та Збройних Силах України”: 

 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

IV квартал Затверджено наказ МОУ Затверджено Тимчасове 
положення про організацію 
оборонного планування в 
Міноборони та Збройних Силах 
України 

6.1.1. розроблення проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про затвердження Тимчасового 
положення про організацію оборонного 
планування в Міноборони та Збройних Силах 
України” 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

До 
20.10.2017 

Розроблено проект наказу 
МОУ 
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6.1.2. погодження із заінтересованими струк-
турними підрозділами Міністерства оборони та 
Генерального штабу Збройних Сил України 
проекту наказу Міністерства оборони України 
“Про затвердження Тимчасового положення про 
організацію оборонного планування в Міноборони 
та Збройних Силах України” 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

До 
20.11.2017 

Отримано аркуші 
погодження 

6.1.3. видання наказу, присвоєння  номеру та дати 
наказу “Про затвердження Тимчасового 
положення про організацію оборонного 
планування в Міноборони та Збройних Силах 
України”  

ДВПСПМС МОУ, 
ДІОРК МОУ 

 

До 
22.12.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

6.2. Підготовка основного персоналу Міноборони, 
Генерального штабу та видів (окремих родів 
військ) ЗСУ: 

ДВПСПМС МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

До 
27.12.2017 

100 відсотків  підготовленого 
основного персоналу 
Міноборони, Генерального 
штабу та видів (окремих родів 
військ) ЗСУ 

Проведення підготовки основного 
персоналу Міноборони, 
Генерального штабу та видів 
(окремих родів військ) Збройних 
Сил 

6.2.1. навчальний курс з питань стратегічного 
(оборонного планування) на основі 
спроможностей 

ДВПСПМС МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

Щокварталу Кількість (відсоток) 
підготовлених фахівців з 
питань стратегічного 
(оборонного планування) на 
основі спроможностей 

6.2.2. навчальний курс з планування, 
програмування та проектного менеджменту 

ДВПСПМС МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

ІІІ-IV 
квартали 

Кількість (відсоток) 
підготовлених фахівців з 
планування, програмування 
та проектного менеджменту 

7. Впровадження в бюджетну політику у сфері 
оборони євроатлантичних принципів та 
підходів щодо бюджетного планування 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ,  
ДФ МОУ 

 

IV квартал Подано Апарату Ради 
національної безпеки і 
оборони України пропозиції 
до проекту Закону України 
“Про національну безпеку 
України”  

Впровадження середньо- та 
довгострокового бюджетного 
планування. 

Унормування питання оборонного 
планування як складової 
планування сектору безпеки і 
оборони. 

Впровадження спільних підходів 
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щодо системи планування та 
управління ресурсами сектору 
безпеки і оборони 

7.1. Підготовка та подання до Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
пропозицій до проекту Закону України “Про 
національну безпеку України” 

ДВПСПМС МОУ,  
ГШ ЗСУ 

До 
30.05.2017 

Підготовлено пропозиції 
до змістової частини проекту 
Закону України “Про 
національну безпеку 
України” та подано до 
Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України 

Впровадження середньо- та довго-
строкового бюджетного 
планування. 

Унормування питання оборонного 
планування як складової 
планування сектору безпеки і 
оборони.  

Впровадження спільних підходів 
щодо системи планування та 
управління ресурсами сектору 
безпеки і оборони 

 
7.2. Розроблення проекту Орієнтовного плану 
утримання і розвитку Збройних Сил України на  
2018 рік та подальші два роки 

ГШ ЗСУ  
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ), структурні 
підрозділи МОУ, 

види ЗСУ 

До 
31.05.2017 

Затверджено Орієнтовний 
план утримання та розвитку 
ЗС України 

Впровадження раціонального 
розподілу витрат за напрямками 
діяльності у відповідності з 
кращими практиками держав – 
членів НАТО 
 

7.3. Підготовка та подання до Мінфіну 
Бюджетного запиту Міністерства оборони України 
на 2018 – 2020 роки 
 

ДФ МОУ, 
 структурні 

підрозділи МОУ та 
ГШ ЗСУ 

До 
15.08.2017 

Подано до Мінфіну 
Бюджетний запит 
Міністерства оборони 
України на 2018 – 2020 роки 

Впровадження середньострокового 
бюджетного планування 

8. Створення у Міноборони інтегрованої 
системи закупівель  

ДДЗ та ПМР МОУ,  
ДВТПРОВТ МОУ, 

ДВА МОУ 

IV квартал Здійснено приєднання до 
несистемних брокерських 
послуг та партнерства з 
підтримки спільного 
управління предметами 
постачання Агенції НАТО з 
підтримки та постачання. 

Забезпечено перевірку 100 
відсотків контрактів від 

Розширення сфери публічних 
закупівель матеріально-технічних 
засобів, озброєння та військової 
техніки, робіт і послуг Міноборони  
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одного постачальника 
зовнішнім аудитом, суб’єкт 
якого визначається Урядом. 

Подано звіт аудиту до 
Верховної Ради України та 
оприлюднено 

8.1. Підготовка проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти”: 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

IV квартал Прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України 

Розширення сфери публічних 
закупівель матеріально-технічних 
засобів, озброєння та військової 
техніки, робіт і послуг Міноборони 

8.1.1. розроблення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти” 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

До 
30.06.2017 

Підготовлено проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

Розширення сфери публічних 
закупівель матеріально-технічних 
засобів, озброєння та військової 
техніки, робіт і послуг Міноборони 

8.1.2. погодження  із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади та у разі 
необхідності доопрацювання за результатами 
наданих зауважень і пропозицій проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти” 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

До 
30.08.2017 

Отримано пропозиції щодо 
погодження  від 
заінтересованих 
центральних органів 
виконавчої влади проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України, та у разі 
необхідності доопрацювання 
за результатами наданих 
зауважень і пропозицій 

Погодження проекту постанови 
КМУ із заінтересованими 
центральними органами виконавчої 
влади та у разі необхідності 
доопрацювання за результатами 
наданих зауважень і пропозицій 

8.1.3. подання для проведення правової експертизи 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2014 № 117 “Про 
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

До 
15.09.2017 

Проведено правову 
експертизу та отримано 
юридичний висновок  
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України 

Отримання від Мін’юсту 
юридичного висновку проекту 
постанови КМУ 
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8.1.4. подання Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2014 № 117 “Про 
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

До 
15.10.2017 

Подано Кабінетові 
Міністрів України проект 
постанови  

Супроводження у Кабінеті 
Міністрів України проекту 
постанови 

8.1.5. супроводження розгляду на Урядовому 
комітеті та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти” 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

До 
15.11.2017 

Схвалено на Урядовому 
комітеті та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проект 
постанови 

Схвалення на Урядовому комітеті 
та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) 
проекту постанови 

8.1.6. супроводження розгляду на засіданні Уряду 
та доопрацювання за результатами розгляду (у разі 
необхідності) проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення зміни до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти” 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

Проектний офіс 
реформ МОУ 

 

До 
30.11.2017 

Схвалено на засіданні 
Уряду та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проекту 
постанови 

Схвалення на засіданні Уряду та 
доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) 
проекту постанови 

8.1.7. видання, номер та дата проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти”  
 

КМУ  
 

До 
27.12.2017 

Номер та дата постанови 
Кабінету Міністрів України 

Реєстрація постанови Кабінету 
Міністрів України 

8.2. Забезпечення перевірки контрактів від одного 
постачальника зовнішнім аудитом 
 
 
 

ДДЗ та ПМР МОУ, 
ДВА МОУ  

До 
27.12.2017 

Акти перевірок Забезпечено перевірки контрактів 
від одного постачальника зовнішнім 
аудитом 
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9. Запровадження системи управління 
інфраструктурою Збройних Сил та її розвитком 

ГШ ЗСУ, 
 ГКЕУ ЗСУ 

 

IV квартал Забезпечено наявність в 
операційних районах 
(полігонах) Збройних Сил 
100 відсотків модулів, які 
відповідають оперативним 
(бойовим) завданням 

Створення автономних військових 
баз 

9.1. Забезпечити підрозділи швидкозбірними 
будівлями  для розміщення особового складу в 
районах виконання завдань  

ГШ ЗСУ, 
 ГКЕУ ЗСУ 

 

До 
27.12.2017 

Кількість (відсоток)  
швидкозбірних будівель  для 
розміщення особового 
складу в районах виконання 
завдань 

Наявність в операційних районах 
(полігонах) достатньої кількості 
швидкозбірних будівель  для 
розміщення особового складу в 
районах виконання завдань 

9.2. Будівництво стаціонарних табірних містечок 
на навчальних центрах, полігонах 
 (184 НЦ с. Старичі Львівської обл.,  
239 ЗП смт Черкаське Дніпропетровської обл.) для 
розміщення особового складу військових частин 

ГКЕУ ЗСУ, 
 ГШ ЗСУ 

 
 

До 
27.12.2017 

Кількість (відсоток)  
збудованих стаціонарних 
табірних містечок на 
навчальних центрах, 
полігонах  

Наявність на навчальних центрах, 
полігонах достатньої кількості 
стаціонарних табірних містечок для 
розміщення особового складу 
військових частин 

Забезпечення оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей сил оборони 

10. Створення Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил як окремого роду військ за 
стандартами НАТО 

ГШ ЗСУ IV квартал Розроблено проекти указів 
Президента України щодо 
функціонування Сил 
спеціальних операцій 
Збройних Сил. 

Прийнято керівні 
документи щодо підгото-
вки, бойового застосування 
та забезпечення Сил 
спеціальних операцій 
Збройних Сил 

Створення системи управління 
Сил спеціальних операцій за 
стандартами НАТО. 

Переведення Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил на нові 
організаційно-штатні структури з 
урахуванням критеріїв, прийнятих у 
НАТО 

10.1. Розроблення проекту Указу Президента 
України “Про затвердження Положення про Сили 
спеціальних операцій Збройних Сил України”: 
 
 

ГШ ЗСУ До 
30.09.2017 

Прийняття Указу 
Президента України 

Розподілено повноваження між 
структурними підрозділами Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України 
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10.1.1. підготовка проекту Указу Президента 
України “Про затвердження Положення про Сили 
спеціальних операцій Збройних Сил України” 

ГШ ЗСУ До 
30.03.2017 

Підготовлено проект 
Указу Президента України 

Розподілено повноваження між 
структурними підрозділами Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України 

10.1.2. погодження  із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади та у разі 
необхідності доопрацювання за результатами 
наданих зауважень і пропозицій проекту Указу 
Президента України “Про затвердження 
Положення про Сили спеціальних операцій 
Збройних Сил України” 

ГШ ЗСУ До 
30.04.2017 

Погоджено проект Указу 
Президента України із 
заінтересованими 
центральними органами 
виконавчої влади  

Отримання погодження проекту 
Указу Президента України від 
заінтересованих центральних 
органів виконавчої влади  

10.1.3. подання для проведення правової 
експертизи проекту Указу Президента України 
“Про затвердження Положення про Сили 
спеціальних операцій Збройних Сил України” 

ГШ ЗСУ До 
15.05.2017 

Проведено правову 
експертизу та отримано 
юридичний висновок  
проекту Указу Президента 
України 

Отримання від Мін’юсту 
юридичного висновку проекту 
Указу Президента України 

10.1.4. подання Кабінетові Міністрів України 
проекту Указу Президента України “Про 
затвердження Положення про Сили спеціальних 
операцій Збройних Сил України” 

ГШ ЗСУ До 
15.06.2017 

Подано Кабінетові 
Міністрів України проект 
Указу Президента України 

Супроводження у Кабінеті 
Міністрів України проекту Указу 
Президента України 

10.1.5. супроводження розгляду на Урядовому 
комітеті та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) проекту Указу 
Президента України “Про затвердження 
Положення про Сили спеціальних операцій 
Збройних Сил України” 

ГШ ЗСУ До 
15.07.2017 

Схвалено  на Урядовому 
комітеті та доопрацювання 
за результатами розгляду (у 
разі необхідності) проекту 
Указу Президента України 

 

Схвалення на Урядовому комітеті 
та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) 
проекту Указу Президента України 

10.1.6. супроводження розгляду на засіданні Уряду 
та доопрацювання за результатами розгляду (у разі 
необхідності) проекту Указу Президента України 
“Про затвердження Положення про Сили 
спеціальних операцій Збройних Сил України” 

ГШ ЗСУ До 
30.08.2017 

Схвалено на засіданні 
Уряду та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проекту 
Указу Президента України, 
надано проекту Указу до 
Адміністрації Президента 
України 

Схвалення на засіданні Уряду та 
доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) 
проекту Указу Президента України 
та надано до Адміністрації 
Президента України 
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10.1.7. номер та дата реєстрації в Адміністрації 
Президента України проекту Указу Президента 
України “Про затвердження Положення про Сили 
спеціальних операцій Збройних Сил України” 
 

АПУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
30.09.2017 

Номер та дата реєстрації 
проекту Указу Президента 
України 

Реєстрація проекту Указу 
Президента України в Адміністрації 
Президента України 

Запровадження об’єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення 

11. Удосконалення логістичного забезпечення 
Збройних Сил 

ГШ ЗСУ,   
ГКЕУ ЗСУ 

IV квартал Видано наказ Міноборони 
“Про організацію 
логістичного забезпечення 
сил оборони в ході спільного 
виконання завдань”. 

Створено автоматизовану 
систему управління обліком 
озброєння та військової 
техніки, військово-
технічного майна, ракет і 
боєприпасів та матеріально-
технічних засобів. 

Запроваджено єдину 
систему кодифікації 
військового майна сил 
оборони, сумісної із 
системою кодифікації НАТО 

Створення єдиної ефективної 
системи логістики і постачання сил 
оборони як у мирний час, так і в 
особливий період, запровадження 
сучасних системи і технологій 
всебічного забезпечення військ 
(сил), автоматизованих процесів 
управління та обліку озброєння та 
військової техніки, військово-
технічного майна, ракет і 
боєприпасів та матеріально-
технічних засобів. 

Здійснення переходу на єдину 
систему кодифікації військового 
майна сил оборони, сумісної із 
системою кодифікації НАТО. 

Залучення цивільних структур до 
заходів логістичного забезпечення, 
у тому числі із застосуванням 
механізму державно-приватного 
партнерства 

11.1. Розроблення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження порядку 
організації логістичного забезпечення сил оборони 
в ході спільного виконання завдань”: 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

IV квартал Видано постанову 
Кабінету Міністрів України 

Створення єдиної ефективної 
системи логістики і постачання сил 
оборони в особливий період, 
запровадження сучасних системи і 
технологій логістичного 
забезпечення військ (сил), 
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автоматизованих процесів 
управління та обліку озброєння та 
військової техніки, військово-
технічного майна, ракет і 
боєприпасів та матеріально-
технічних засобів 

11.1.1. підготовка проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про організацію логістичного 
забезпечення сил оборони в ході спільного 
виконання завдань” 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

До 
30.08.2017 

Розроблено проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

Створення єдиної ефективної 
системи логістики і постачання сил 
оборони в особливий період 

11.1.2. погодження  із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади та у разі 
необхідності доопрацювання за результатами 
наданих зауважень і пропозицій проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про 
організацію логістичного забезпечення сил 
оборони в ході спільного виконання завдань” 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

До 
30.09.2017 

Погодження  із 
заінтересованими 
центральними органами 
виконавчої влади та у разі 
необхідності 
Доопрацювання за 
результатами наданих 
зауважень і пропозицій 

Погодження проекту постанови 
КМУ із заінтересованими 
центральними органами виконавчої 
влади та у разі необхідності 
доопрацювання за результатами 
наданих зауважень і пропозицій 

11.1.3. подання для проведення правової 
експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про організацію логістичного 
забезпечення сил оборони в ході спільного 
виконання завдань” 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

До 
15.10.2017 

Проведено правову 
експертизу та отримано 
юридичний висновок  
проекту Указу Президента 
України 

Отримання від Мін’юсту 
юридичного висновку проекту 
постанови КМУ 

11.1.4. подання Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про організацію логістичного забезпечення сил 
оборони в ході спільного виконання завдань” 

 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

До 
15.11.2017 

Подано Кабінетові 
Міністрів України проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

Супроводження у Кабінеті 
Міністрів України проекту 
постанови 

11.1.5. супроводження розгляду на Урядовому 
комітеті та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про організацію 
логістичного забезпечення сил оборони в ході 
спільного виконання завдань” 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

До 
30.11.2017 

Схвалено на Урядовому 
комітеті та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

Схвалення на Урядовому комітеті 
та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) 
проекту постанови 
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11.1.6. супроводження розгляду на засіданні 

Уряду та доопрацювання за результатами розгляду 
(у разі необхідності) проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про організацію логістичного 
забезпечення сил оборони в ході спільного 
виконання завдань” 

ГШ ЗСУ 
(Тил ЗСУ) 

До 
15.12.2017 

Схвалено на засіданні 
Уряду та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

Схвалення на засіданні Уряду та 
доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) 
проекту постанови 

11.1.7. видання, номер та дата постанови 
Кабінету Міністрів України “Про організацію 
логістичного забезпечення сил оборони в ході 
спільного виконання завдань” 

КМУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
27.12.2017 

Номер та дата постанови 
Кабінету Міністрів України 

Реєстрація постанови Кабінету 
Міністрів України 

11.2. Створення автоматизованої системи 
управління обліком озброєння та військової 
техніки, військово-технічного майна, ракет і 
боєприпасів та матеріально-технічних засобів: 

ГШ ЗСУ  IV квартал Створення автоматизовану 
систему управління обліком 
озброєння та військової 
техніки, військово-
технічного майна, ракет і 
боєприпасів та матеріально-
технічних засобів 

Створення єдиної ефективної 
автоматизованої системи 
управління обліком озброєння та 
військової техніки, військово-
технічного майна, ракет і 
боєприпасів та матеріально-
технічних засобів 

11.2.1. створення захищеної локальної мережі в 
Озброєнні Збройних Сил України та розпочато 
виконання пілотного проекту автоматизації обліку 
стрілецької зброї, ракет та боєприпасів  

ГШ ЗСУ 
(Озброєння ЗСУ) 

До 
27.12.2017 

Створено захищену 
локальну мережу в 
Озброєнні ЗС України та 
розпочато виконання 
пілотного проекту 

Створення захищеної локальної 
мережі в Озброєнні ЗС України та 
виконання пілотного проекту 
автоматизації обліку стрілецької 
зброї, ракет та боєприпасів 

11.3. Запровадження єдиної системи кодифікації 
військового майна сил оборони, сумісної із 
системою кодифікації НАТО: 

УСКК IV квартал Запроваджено єдину 
систему кодифікації 
військового майна сил 
оборони, сумісної із 
системою кодифікації 
НАТО 

 

Здійснення переходу на єдину 
систему кодифікації військового 
майна сил оборони, сумісної із 
системою кодифікації НАТО 

11.3.1. введення в експлуатацію автоматизовано 
інформаційної системи кодифікації предметів 
постачання “Код” зі спеціальним програмним 
забезпеченням “BULCOD” 

УСКК До 
15.12.2017 

Введено в експлуатацію 
автоматизовану інформа-
ційну систему кодифікації 
предметів постачання “Код” 
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11.3.2. підготовка проекту наказу Міністерства 

оборони України “Про внесення змін до 
Положення про кодифікацію предметів постачання 
Збройних Сил України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 03.04.2007 
№ 115”: 

УСКК До 
27.12.2017 

Видано наказ Міністерства 
оборони України 

11.3.2.1. розроблення проекту наказу 
Міноборони “Про внесення змін до Положення 
про кодифікацію предметів постачання Збройних 
Сил України, затвердженого наказом Міністерства 
оборони України від 03.04.2007 № 115” 

УСКК До 
30.09.2017 

Розроблено проект наказу  

11.3.2.2.погодження із заінтересованими 
структурними підрозділами міністерства оборони 
України та Генерального штабу  
Збройних Сил України  проекту наказу 

УСКК До 
30.10.2017 

Отримано аркуші 
погодження 

11.3.2.3. видання наказу, присвоєння  номеру та 
дати  наказу Міноборони “Про внесення змін до 
Положення про кодифікацію предметів постачання 
Збройних Сил України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України від 03.04.2007 
№ 115” 

УСКК, 
ДІОРК МОУ 

До 
30.11.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

11.3.2.4. реєстрація наказу в Мін’юсті, присвоєння  
номеру та дати наказу в Мін’юсті 

Мін’юст До 
15.12.2017 

реєстрація наказу в 
Мін’юсті, присвоєно номер 
та дата наказу 

12. Побудова системи медичного забезпечення 
для надання належної медичної підтримки 
Збройним Силам 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

IV квартал Затверджено Воєнно-
медичну доктрину України. 

Створено єдиний орган 
медичного забезпечення 
Збройних Сил. 

Затверджено Доктрину з 
медичного забезпечення сил 
оборони відповідно до 
стандартів AJP 4.10 НАТО 

 

Досягнення сумісності у питаннях 
медичного забезпечення шляхом 
застосування стандартів НАТО, 
включаючи строки для евакуації 
(домедична допомога – 10 хв., 
2 год. – до етапу 1,4 год.  – до 
етапу 2) під час проведення 
операцій сил оборони 
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12.1. Розроблення Воєнно-медичної доктрини 

України: 
ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 
IV квартал Проект Указу Президента 

України “Про затвердження 
Воєнно-медичної доктрини 
України” знаходиться в 
Адміністрації Президента 
України  

Затвердження Указу Президента 
України 

12.1.1. супроводження розгляду в Адміністрації 
Президента України на та доопрацювання за 
результатами розгляду (у разі необхідності) 
проекту Указу Президента України “Про 
затвердження Воєнно-медичної доктрини 
України” 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

IV квартал Забезпечено супроводження 
розгляду в Адміністрації 
Президента України на та 
доопрацювання за 
результатами розгляду  
(у разі необхідності) проекту 
Указу Президента 
України(вхідний від 
29.12.2015 № 010/73702-01) 

Досягнення сумісності у питаннях 
медичного забезпечення шляхом 
застосування стандартів НАТО 

12.1.2. номер і дата реєстрації в Адміністрації 
Президента України  проекту Указу Президента 
України “Про затвердження Воєнно-медичної 
доктрини України” 

АПУ, 
ВМД МОУ 

IV квартал Номер і дата реєстрації 
проекту Указу Президента 
України 

Реєстрація в Адміністрації 
Президента України проекту Указу 
Президента України 

12.2. Створення єдиного органу медичного 
забезпечення Збройних Сил України: 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
30.12.2017 

Затверджено єдиний орган 
медичного забезпечення 
Збройних Сил України 

Створення єдиного органу 
медичного забезпечення Збройних 
Сил України 

12.2.1. відпрацювання проекту організаційно-
штатної структури єдиного органу медичного 
забезпечення Збройних Сил  

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До  
31.10.2017     

Підготовлено проект 
організаційно-штатної 
структури єдиного органу 
медичного забезпечення 
Збройних Сил 

 

Видання спільної директиви 
Міністерства оборони та 
Генерального штабу Збройних Сил 
України 

12.2.2. погодження проекту організаційно штатної 
структури єдиного органу медичного забезпечення 
Збройних Сил із структурними підрозділами 
Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил 
України  
 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До  
15.11.2017     

Отримано аркуші 
погодження 

Погодження проекту 
організаційно штатної структури 
єдиного органу медичного 
забезпечення Збройних Сил 
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12.2.3. видання спільної директиви Міністерства 
оборони та Генерального штабу Збройних Сил 
України  про створення єдиного органу медичного 
забезпечення Збройних Сил 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

До 
27.12.2017     

Підписано спільну 
директиву Міноборони та 
ГШ ЗСУ,   присвоєно номер 
та дата директиви 

Затвердження єдиного органу 
медичного забезпечення Збройних 
Сил 

12.3 Підготовка Доктрини з медичного 
забезпечення сил оборони відповідно до 
стандартів AJP 4.10 НАТО: 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ 

IV квартал Затверджено Доктрину з 
медичного забезпечення сил 
оборони 

Досягнення сумісності у питаннях 
медичного забезпечення шляхом 
застосування стандартів НАТО 

12.3.1. розроблення проекту наказу “Про 
затвердження Доктрини з медичного забезпечення 
Збройних Сил України” 

ВМД МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

До 
 30.09.2017 

Розроблено проект наказу  Досягнення сумісності у питаннях 
медичного забезпечення шляхом 
застосування стандартів НАТО 

12.3.2. погодження  із  заінтересованими 
структурними підрозділами Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних Сил України 
проекту наказу “Про затвердження Доктрини з 
медичного забезпечення Збройних Сил України” 
 

ВМД МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 
та ГШ ЗСУ 

До 
01.11.2017 

Отримано аркуші 
погодження 

Погодження  із  заінтересованими 
структурними підрозділами 
Міністерства оборони та 
Генерального штабу Збройних Сил 
України проекту наказу 

12.3.3. видання наказу, присвоєння  номеру та дати 
наказу “Про затвердження Доктрини з медичного 
забезпечення Збройних Сил України” 
 

ВМД МОУ, 
 ДІОРК МОУ 

До 
22.11.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

Видання наказу, реєстрація  
наказу 

Забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву 

13. Розвиток соціально-гуманітарного 
забезпечення персоналу 

ДФ МОУ, 
ДВОНСГП 

МОУ, 
ГШ ЗСУ 

IV квартал Прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України 
“Про грошове забезпечення 
військовослужбовців та 
деяких інших осіб” 

Оптимізація структури грошового 
забезпечення військовослужбовців 
відповідно до умов проходження 
військової служби. 

Підвищення рівня грошового 
забезпечення військовослужбовців, 
який узгоджено з мінімальною 
заробітною платою в державі 

13.1. Підготовка проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про грошове забезпечення 
військовослужбовців та деяких інших осіб” 

ДФ МОУ До 
30.06.2017 

Прийняття постанови 
Кабінету Міністрів України 
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13.1.1. розроблення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про грошове забезпечення 
військовослужбовців та деяких інших осіб” 
 

ДФ МОУ До 
30.06.2017 

Розроблено проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

13.1.2. погодження  із заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади та у разі 
необхідності доопрацювання за результатами 
наданих зауважень і пропозицій проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про 
грошове забезпечення військовослужбовців та 
деяких інших осіб” 

ДФ МОУ До 
30.08.2017 

Погодження  із 
заінтересованими 
центральними органами 
виконавчої влади та у разі 
необхідності 
Доопрацювання за 
результатами наданих 
зауважень і пропозицій 

13.1.3. подання для проведення правової 
експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про грошове забезпечення 
військовослужбовців та деяких інших осіб” 

ДФ МОУ До 
15.09.2017 

Проведено правову 
експертизу та отримано 
юридичний висновок  
проекту Указу Президента 
України 

13.1.4. подання Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про грошове забезпечення військовослужбовців 
та деяких інших осіб” 
 

ДФ МОУ До 
15.10.2017 

Подано Кабінетові 
Міністрів України проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

13.1.5. супроводження розгляду на Урядовому 
комітеті та доопрацювання за результатами 
розгляду (у разі необхідності) проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про грошове 
забезпечення військовослужбовців та деяких 
інших осіб” 

ДФ МОУ До 
15.11.2017 

Схвалено на Урядовому 
комітеті та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 

13.1.6. супроводження розгляду на засіданні Уряду 
та доопрацювання за результатами розгляду (у разі 
необхідності) проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про грошове забезпечення 
військовослужбовців та деяких інших осіб” 

ДФ МОУ До 
30.11.2017 

Схвалено на засіданні 
Уряду та доопрацьовано за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України 



23 

1 2 3 4 5 
13.1.7. видання, номер та дата постанови Кабінету 
Міністрів України “Про грошове забезпечення 
військовослужбовців та деяких інших осіб” 
 
 

КМУ, 
ДФ МОУ 

До 
27.12.2017 

Номер та дата постанови 
Кабінету Міністрів України 

14. Удосконалення системи військової освіти та 
підготовки кадрів 

ДВОНСГП 
МОУ, 

ГШ ЗСУ 

IV квартал 100 відсотків 
підготовлених 
(перепідготовлених) 
військових фахівців 

видано наказ Міноборони 
“Про затвердження переліку 
військово-облікових 
спеціальностей, за якими 
ведеться підготовка 
громадян України за 
програмою підготовки 
офіцерів запасу, обсягів 
підготовки за ними та 
організацію цієї підготовки в 
2017/18 навчальному році” 

прийнято нормативно-
правовий акт щодо 
визначення конкретних 
переліків спеціальностей для 
задоволення потреб 
Збройних Сил  

приведення змісту освіти та якості 
підготовки (перепідготовки) і 
підвищення кваліфікації військових 
фахівців у відповідність із 
потребами Збройних Сил 

вдосконалення підготовки 
громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу за 
кошти державного бюджету за 
військово-обліковими 
спеціальностями, що визначають 
боєздатність підрозділів та 
військових частин Збройних Сил  

чітке розмежування 
спеціальностей для Збройних Сил, 
за якими здійснюється підготовка у 
військових навчальних закладах, та 
тих, які можуть комплектуватися 
особами із загальною вищою 
освітою відповідного фаху   

визначення конкретних переліків 
спеціальностей, за якими необхідно 
здійснювати таку підготовку, а 
також необхідної кількості 
випускників за відповідними 
спеціальностями кожного року для 
задоволення потреб Збройних Сил 
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14.1. Організація та проведення підготовки 
(перепідготовки) військових фахівців: 

ДВОНСГП 
МОУ, 

ГШ ЗСУ 

IV квартал 100 відсотків підготов-
лених (перепідготовлених) 
військових фахівців 

приведення змісту освіти та якості 
підготовки (перепідготовки)  

і підвищення кваліфікації 
військових фахівців у відповідність 
із потребами Збройних Сил 

14.1.1. підготовка проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про організацію та проведення 
підвищення кваліфікації військовослужбовців, 
працівників Збройних Сил України та державних 
службовців Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України” 

ДВОНСГП 
МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До 
10.04.2017 

Видано наказ Міністерства 
оборони України від 
04.04.2017 № 202 “Про 
організацію та проведення 
підвищення кваліфікації 
військовослужбовців, 
працівників Збройних Сил 
України та державних 
службовців Міністерства 
оборони України та 
Збройних Сил України” 

 

Наказом передбачається: 
удосконалення алгоритму 

організації, проведення, обліку та 
контролю в системі курсової 
підготовки в Збройних силах 
України; 

оновлення Переліку курсів підви-
щення кваліфікації військово-
службовців, працівників Збройних 
Сил України та державних 
службов-ців МОУ та ЗС України у 
ВВНЗ; 

врахування відповідних рішень 
Міністра оборони України, началь-
ника Генерального штабу – 
Головнокомандувача Збройних Сил 
України, його заступників у 
2016 році 

 
14.2. Прийняття нормативно-правового акту 

щодо визначення конкретних переліків 
спеціальностей для задоволення потреб Збройних 
Сил: 

ДВОНСГП МОУ 
 

ІІ квартал Підготовлено наказ 
Міністерства оборони 
України “Про затвердження 
Переліку військо-
вооблікових спеціально-
стей, за якими ведеться 
підготовка громадян 
України за програмою 
підготовки офіцерів запасу, 
обсягів підготовки за ними, 

Підготовлено та погоджено  із  
заінтересованими структурними 
підрозділами Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних 
Сил України проекту наказу 
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та організацію цієї 
підготовки в 2017 – 2018 
навчальному році” 

14.2.1. видання наказу, присвоєно номер та дата 
наказу “Про затвердження Переліку 
військовооблікових спеціальностей, за якими 
ведеться підготовка громадян України за 
програмою підготовки офіцерів запасу, обсягів 
підготовки за ними, та організацію цієї підготовки 
в 2017 – 2018 навчальному році” 

ДВОНСГП МОУ, 
ДІОРК МОУ 

До 
15.06.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

Реєстрація  наказу  

15. Реформування системи мобілізації та 
створення військового резерву 

ГШ ЗСУ, 
МВ МОУ 

IV квартал Прийнято Закон України 
“Про Єдиний державний 
реєстр військовозобов’яза-
них”. 

Створено Єдиний 
державний реєстр 
військовозобов’язаних. 

Прийнято нормативно-
правові акти щодо 
врегулювання механізму  
мобілізаційного планування  
в державі 

Введення в експлуатацію Єдиного 
державного реєстру військовозобо-
в’язаних. 

Створення ефективної системи 
Формування, розміщення, 
зберігання та розбронювання 
мобілізаційного резерву, 
матеріально-технічних і 
сировинних ресурсів. 

Проведення інвентаризації 
мобілізаційних потужностей 
промисловості. 

Удосконалення механізму  
мобілізаційного планування в 
державі, зокрема в галузях 
національної економіки, для 
гарантованого задоволення потреб 
оборони держави в особливий 
період 

15.1. Прийняття Закону України “Про Єдиний 
державний реєстр військовозобов’язаних” 
 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ) 
 

І квартал Прийнято Закон України 
“Про Єдиний державний 
реєстр військовозо-
бов’язаних”  від 16 березня 
2017 року  № 1951-VIII 

Законодавче визначено Єдиний 
державний реєстр військовозо-
бов’язаних 
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15.2. Створення Єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних: 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ, 
ГУП ГШ ЗСУ) 

квітень  
2019 року 
(протягом  
2-х років 

після 
прийняття 

Закону 
України) 

Прийнято на озброєння 
автоматизовану систему 
Єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних 

Функціонування Єдиного 
державного реєстру 
військовозобов’язаних 

15.2.1. розроблення та проведення випробувань 
спеціального програмного забезпечення для 
автоматизованої системи Єдиного державного 
реєстру військовозобов’язаних 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ) 
 

IІІ квартал Розроблено спеціальне 
програмне забезпечення 

Проведення випробувань 
спеціального програмного 
забезпечення для автоматизованої 
системи Єдиного державного 
реєстру військовозобов’язаних 

 
15.2.2. закупівля та забезпечення 100% 
комп’ютерним обладнанням та засобами захисту 
для створення робочих місць операторів Реєстру у 
військових комісаріатах, управліннях ОК, ГУОМП 
та ГУП ГШ ЗС України 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ, 
ГУЗІС ГШ ЗСУ, 
ЦУОДТ та ЗІ ГШ 

ЗСУ) 
 

IV квартал Забезпечено 
комп’ютерним обладнанням 
та засобами захисту 
військові комісаріати, 
управління ОК, ГУОМП та 
ГУП ГШ ЗС України 

Створення робочих місць 
операторів Реєстру у військових 
комісаріатах, управліннях 
оперативних командувань та у 
Генеральному штабі Збройних сил 
України, які забезпечено на 100% 
комп’ютерним обладнанням 

 
15.2.3. проведення пусконалагоджувальних робіт 
автоматизованої системи Єдиного державного 
реєстру військовозобов’язаних 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ, 
ГУЗІС ГШ ЗСУ) 

 

До 
01.08.2017 

Акт виконання 
пусконалагоджувальних 
робіт автоматизованої 
системи Єдиного 
державного реєстру 
військовозобов’язаних 

Готовність до проведення 
попередніх випробувань 
автоматизованої системи Єдиного 
державного реєстру 
військовозобов’язаних 

15.2.4. проведення попередніх випробувань 
автоматизованої системи Єдиного державного 
реєстру військовозобов’язаних 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ) 
 

До 
01.10.2017 

Акт проведення 
попередніх випробувань 
автоматизованої системи 
Єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних 

Готовність до дослідної 
експлуатації автоматизованої 
системи Єдиного державного 
реєстру військовозобов’язаних (у 
разі позитивних попередніх 
випробувань) 
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15.2.5. проведення дослідної експлуатації 
автоматизованої системи Єдиного державного 
реєстру військовозобов’язаних 

ГШ ЗСУ 
(ГУОМП ГШ 

ЗСУ) 
 

До 
27.12.2017 

Акт проведення дослідної 
експлуатації 
автоматизованої системи 
Єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних 

Готовність до прийняття на 
озброєння та впровадження  
Єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних у визначених 
органах військового управління та 
військових комісаріатах (у разі 
позитивного проведення дослідної 
експлуатації) 

15.3. Розроблення проекту Закону України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”: 
 

МВ МОУ IV квартал Прийнято Закон України 
“Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію”  

Удосконалення механізму  
мобілізаційного планування  в 
державі, зокрема в галузях 
національної економіки, для 
гарантованого задоволення потреб 
оборони держави в особливий 
період 

15.3.1. підготовка проекту Закону України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

МВ МОУ IІ квартал Розроблено проекту Закону 
України “Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію”  

Проект Закону України  схвалено 
на засіданні Урядового комітету 
(від 20.04.2017 протокол №17), 
доопрацьовано та надіслано до 
КМУ 12.05.2017 

15.3.2. супроводження розгляду на засіданні Уряду 
та доопрацювання за результатами розгляду (у разі 
необхідності) проекту Закону України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

МВ МОУ До 
30.05.2017 

Розгляд на засіданні Уряду 
та доопрацювання за 
результатами розгляду (у 
разі необхідності) проекту 
Закону України 

Схвалено Урядом та надіслано до 
ВРУ 

15.3.3. номер та дата реєстрації у Верховній Раді 
України проекту Закону України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

ВРУ, 
МВ МОУ 

До 
30.07.2017 

Номер та дата реєстрації у 
Верховній Раді України 
проекту Закону України 

Реєстрація  у Верховній Раді 
України проекту Закону України 

16. Створення сучасної системи кадрового 
менеджменту 

ГШ ЗСУ, 
ДКП МОУ 

IV квартал Видано наказ Міноборони 
щодо затвердження основних 
штатних посад осіб 
офіцерського складу, 
відповідних їм військових 
звань та рівнів військової 

Зменшення в органах військового 
управління стратегічного та 
оперативного рівнів, у вищих 
військових навчальних закладах, 
науково-дослідних установах та 
організаціях частки посад із 
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освіти в Міноборони та 
Збройних Силах 

штатно-посадовою категорією 
“полковник”. 

Удосконалення системи 
підготовки і підвищення 
кваліфікації фахівців кадрових 
органів. 

Оптимізація організаційно-
штатної структури кадрових 
органів, уточнення їх завдань, 
функцій, повноважень та порядку 
взаємодії відповідно до “J-
структури”, прийнятої за основу в 
штабах збройних сил держав — 
членів НАТО 

16.1. Розроблення проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про затвердження основних 
штатних посад осіб офіцерського складу, 
відповідність їм військових звань та рівнів 
військової освіти в Міністерстві оборони України 
та Збройних Силах України” 

ГУОМП ГШ 
ЗСУ, структурні 
підрозділи МОУ 

та ГШ ЗСУ 

До 
27.12.2017 

Видано наказ МОУ Затвердження основних штатних 
посад осіб офіцерського складу, 
відповідних їм військових звань та 
рівнів військової освіти в 
Міноборони та Збройних Силах 

16.1.1. підготовка проекту наказу Міністерства 
оборони України “Про затвердження основних 
штатних посад осіб офіцерського складу, 
відповідність їм військових звань та рівнів 
військової освіти в Міністерстві оборони України 
та Збройних Силах України” 

ГУОМП ГШ 
ЗСУ 

До 
31.10.2017 

Підготовлено проект наказу  Розроблення проекту наказу 

16.1.2. погодження із заінтересованими 
структурними підрозділами Міноборони та 
Генерального штабу Збройних Сил України 
проекту наказу Міністерства оборони України 
“Про затвердження основних штатних посад осіб 
офіцерського складу, відповідність їм військових 
звань та рівнів військової освіти в Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України” 

ГУОМП ГШ 
ЗСУ, структурні 
підрозділи МОУ 

та ГШ ЗСУ 

До 
30.11.2017 

Отримано аркуші 
погодження 

Погодження проекту наказу із 
заінтересованими структурними 
підрозділами Міністерства оборони 
України та Генерального штабу 
Збройних сил України 



29 

1 2 3 4 5 
16.1.3. видання наказу Міністерства оборони 
України “Про затвердження основних штатних 
посад осіб офіцерського складу, відповідність їм 
військових звань та рівнів військової освіти в 
Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України” 
 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
 ДІОРК МОУ,  

До 
10.12.2017 

Наказ підписано МОУ, 
присвоєно номер та дата 
наказу 

Затвердження проекту наказу 
Міністром оборони України 

16.1.4. реєстрація наказу в Мін’юсті, присвоєння 
номеру та дати наказу в Мін’юсті 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
 Мін’юст, 

 

До 
27.12.2017 

Наказ зареєстровано в 
Мін’юсті, присвоєно номер 
та дата  наказу 

Реєстрація наказу в Мін’юсті 

Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України  
у межах міжнародно визнаних кордонів 

31. Проведення засідань Комісії Україна – 
НАТО на всіх рівнях 

МЗС, 
ДВПСПМС 

МОУ, 
ГШ ЗСУ 

 

протягом 
року 

Забезпечено регулярність 
проведення засідань  

Збільшення допомоги з метою 
зміцнення обороноздатності 
України 

31.1. Участь  у проведення засідань Комісії 
Україна – НАТО на рівні  міністрів оборони 

ДВПСПМС 
МОУ, 

ГШ ЗСУ 

протягом 
року  

(за згодою 
сторін) 

 

Забезпечено проведення 
засідань  

Збільшення допомоги з метою 
зміцнення обороноздатності 
України 

32. Продовження участі в міжнародних 
операціях з підтримання миру та безпеки під 
проводом НАТО 

ГШ ЗСУ, 
МЗС 

протягом 
року 

Участь у міжнародних 
операціях 

Утвердження міжнародного 
авторитету України як 
контрибутора безпеки 

32.1. Участь Збройних Сил України в міжнародних 
операціях з підтримання миру та безпеки під 
проводом НАТО 
 

ГШ ЗСУ, 
МЗС 

протягом 
року 

Участь у міжнародних 
операціях 

Утвердження міжнародного 
авторитету України як 
контрибутора безпеки 

33. Імплементація Концепції вдосконалення 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017 –
2020 роки, затвердженої Указом Президента 
України від 21 лютого 2017 р. № 43 

Держкомтелерадіо, 
УКП МОУ, 

МЗС 
 

протягом 
року 

Пропозиції до 
Держкомтелерадіо  до 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження плану заходів 

Підвищення рівня 
поінформованості громадян з 
питань євроатлантичної інтеграції 
України 
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1 2 3 4 5 
з реалізації Концепції на 
2017 рік 

 
33.1. Розроблення, затвердження та подання до 

Держкомтелерадіо нормативно-правові акти 
Міноборони стосовно виконання плану заходів з 
реалізації Концепції на 2017 рік (розпорядження 
КМУ від 11.05.2017 від 308-р) 

 

УКП МОУ До 
09.06.2017 

Підготовлено нормативно-
правові акти Міноборони 
стосовно виконання плану 
заходів з реалізації 
Концепції на 2017 рік 

Підвищення рівня 
поінформованості 
військовослужбовців та працівників 
ЗСУ з питань євроатлантичної 
інтеграції України 

33.2. підготовка та надання до Держкомтелерадіо 
інформації про виконання Плану заходів щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017 рік 

УКП МОУ Щокварталу  
до 25 числа 
останнього 

місяця 
звітного 
періоду  

 

Підготовлено та надано до 
Держкомтелерадіо інформа-
цію про виконання Плану 
заходів щодо реалізації 
Концепції на 2017 рік 

Інформування громадськості про 
виконання Плану заходів щодо 
реалізації Концепції на 2017 рік 

33.3. Надання пропозицій до Держкомтелерадіо 
до проекту плану заходів з реалізації Концепції на 
2018 рік 

 

УКП МОУ До 
24.11.2017 

Надано пропозиції проекту 
плану заходів з реалізації 
Концепції на 2018 рік 

Інформування Держкомтелерадіо 
про заходи Міноборони з виконання 
Плану заходів щодо реалізації 
Концепції на 2017 рік 

Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації  
або збройного конфлікту, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

35. Формування пропозицій  та актуалізація 
переліку проектів, спрямованих на вирішення 
проблемних питань у відновленні 
інфраструктури областей, що зазнали 
негативного впливу внаслідок тимчасової 
окупації або збройного конфлікту  

МТОТ, 
ГШ ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

II квартал  Пропозиції до МТОТ  до 
переліку проектів, 
спрямованих на вирішення 
проблемних питань у 
відновленні інфраструктури 
військових містечок, що 
зазнали негативного впливу 
внаслідок тимчасової 
окупації або збройного 
конфлікту 

 

Визначення потреб, фінансування 
проектів та їх структуризація 
(загальнодержавного, 
регіонального, обласного, 
районного, місцевого рівня) та 
визначення необхідних заходів, 
спрямованих на підвищення рівня 
соціально-економічного розвитку як 
областей в цілому, так і селищ, міст, 
громад  
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1 2 3 4 5 
35.1. Організація та проведення робіт щодо 
передачі необхідних для потреб Збройних Сил 
України об’єктів, які належать до інших форм 
власності до сфери управління Міноборони  з 
подальшим їх відновленням 

ГКЕУ ЗСУ, 
ГШ ЗСУ 

IV квартал Підготовлено проекти 
постанов (розпоряджень) 
КМУ щодо передачі фондів 
до сфери управління 
Міноборони.   

Подальше відновлення 
зазначеної інфраструктури 

Проведення робіт щодо 
відновлення фондів військових 
частин: В0927 (м. Сєверодонецьк 
Луганської обл.), В2970 (м. Бахмут 
Донецької обл.), В2095  
(м. Маріуполь Донецької обл.), 
В4745 (м. Краматорськ,  
м. Костянтинівка Донецької обл.)  

50. Протидія поширенню пропагандистського 
та антиукраїнського мовлення з території 
Донбасу та Автономної Республіки Крим 

МІП, 
УКП МОУ, 
УІТ МОУ,  
ГШ ЗСУ 

постійно Пропозиції до МІП щодо 
зменшення обсягів 
антиукраїнської пропаганди 
на території України 

Зменшення впливу пропаганди та 
протидія незаконному мовленню з 
території Донбасу та Автономної 
Республіки Крим 

50.2. Опрацювання  пропозицій щодо протидії 
поширенню пропагандистського та 
антиукраїнського мовлення з території Донбасу та 
Автономної Республіки Крим 

УКП МОУ, 
УІТ МОУ,  
ГШ ЗСУ 

Протягом 
року 

(за вимогою 
МІП) 

Підготовлено пропозиції до 
МІП 

 

50.3. Надання пропозицій щодо протидії 
поширенню пропагандистського та 
антиукраїнського мовлення з території Донбасу та 
Автономної Республіки Крим 

УКП МОУ 
 

Протягом 
року 

(за вимогою 
МІП) 

Надано пропозиції до МІП  

 


