
ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РІЧНОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІД ЕГІДОЮ КОМІСІЇ УКРАЇНА – НАТО 

НА 2017 РІК 
 

Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО  
на 2017 рік (далі – РНП) затверджено Указом Президента України від 
08.04.2017 № 103/2017. 

План виконання заходів РНП – 2017 Міністерством оборони України 
затверджено тимчасово виконуючим обов’язки Міністра оборони України  
19 квітня 2017 року. 

При виконанні заходів РНП – 2017 основні зусилля спрямовуються на: 
продовження воєнно-політичного діалогу; 
нарощування спроможностей Збройних Сил України; 
досягнення взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними 

силами держав – членів НАТО; 
удосконалення системи кадрового менеджменту, військової освіти та 

підготовки кадрів; 
удосконалення систем матеріально-технічного та медичного 

забезпечення; 
забезпечення соціальних гарантії для військовослужбовців, насамперед 

учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 
військовослужбовців. 

РНП-2017 визначено 198 заходів, до виконання яких залучається 
Міністерство оборони України (основний виконавець – 157, співвиконавець – 
41).  

Довідково. Відповідно до РНП-2016 Міністерство оборони України брало участь у 
виконанні 168 заходів, у тому числі як: відповідальний виконавець – 128 заходів  
співвиконавець – 40 заходів. 

 
У першому кварталі 2017 року: 
виконано повністю – 4 заходи (2 %); 
триває виконання – 107 заходів  (54 %); 
виконання не розпочато (заплановано на пізніші терміни) – 87 заходів  

(44 %). 
 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА  
МІЖ УКРАЇНОЮ І НАТО НА 2017 РІК 

 
Індивідуальна програма партнерства є одним із основних механізмів 

досягнення необхідного рівня взаємосумісності з НАТО та критеріїв, 
необхідних для набуття членства у Організації Північноатлантичного 
договору, а також практичної реалізації військового співробітництва між 
Збройними Силами України та Альянсом. 
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Основні зусилля співробітництва в рамках Індивідуальної програми 
партнерства між Україною та НАТО зосереджено на таких пріоритетних 
напрямах: 

створення та розвиток Сил спеціальних операцій Збройних Сил 
України; 

відновлення та розвиток оперативних спроможностей Військово-
Морських Сил Збройних Сил України; 

удосконалення системи управління та зв’язку;  
подальший розвиток систем матеріально-технічного та тилового 

забезпечення (впровадження інтегрованої системи логістики), включаючи 
розвиток та впровадження системи медичного забезпечення відповідно до 
стандартів НАТО; 

розвиток спроможностей у галузі стратегічних комунікацій; 
впровадження стандартів НАТО.  
 
У першому кварталі 2017 року в рамках Індивідуальної програми 

партнерства між Україною та НАТО 37 представників Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України взяли участь у 34-х заходах військового 
співробітництва. 

 
Департамент воєнної політики,  
стратегічного планування та міжнародного співробітництва  
Міністерства оборони України 

 


