
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник Міністра оборони України з 
питань європейської інтеграції 
 

                                    І.О.ДОЛГОВ 
 
“     ”                         2015 року  

 
 

ПЛАН 
заходів Міністерства оборони України з реалізації  

Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 2016 році 
 

№ 
з/п Найменування заходу Відповідальний виконавець Термін 

виконання 
 

1 2 3 4 
Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства 

1.  Розробка проекту змін до редакції Антикорупційної програми Міністерства 
оборони України 

Управління з питань запобігання та виявлення 
корупції МО України (Коношук Станіслав 
Анатолійович, тел. 226-21-46, 
prokorup@ukr.net) 

До 
30.12.2016 

2.  Участь в розробці змін до Концепції допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді, схваленої Указом Президента України 
№948/2002 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Бевзюк Петро 
Пилипович, тел. 454-42-35,media_c@ukr.net); 
Управління спорту МО України 
(Московенко Валерій Васильович,  
тел. 454-44-05, milsport@ukr.net) 

До 
30.12.2016 

3.  Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня  
2008 р. № 873 “Про премію імені Богдана Хмельницького за краще 
висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва” 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Ганкевич Оксана 
Юріївна, тел. 454-42-35, media_c@ukr.net) 

До  
06.11.2016 

Додаток 2 
 

ПРОЕКТ 
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1 2 3 4 
Сприяння участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики та здійсненні громадського контролю  

4.  Сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міністерства 
оборони України, громадської антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів та врахування рекомендацій громадськості. 
Організація та проведення громадського обговорення проектів нормативно-
правих актів, які розробляються у Міноборони та Генеральному штабі ЗС 
України, і стосуються прав, свобод та інтересів широких верств населення, 
шляхом електронних консультацій з громадськістю з використанням веб-
сайту Міноборони та урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і 
влада” 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net); 
структурні підрозділи МО України та ГШ 
ЗС України, які розробляють нормативно-
правові акти та нормативні документи з 
питань, що стосуються прав, свобод та 
інтересів громадян; 
Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

Відповід-
но до 
Плану 

підготовки 
проектів 
законо-

давчих та 
інших нор-
мативно-
правових 

актів у 
Міноборони 
України на 

2016 рік 
5.  Забезпечення функціонування Громадської ради при Міністерстві оборони 

України, Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони 
України, Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні, Ради 
волонтерів при Міністерстві оборони України 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net, 
полковник Коханчук Руслан Миколайович, 
тел. 454-40-59, Гуменюк Любов 
Станіславівна, тел. 454-40-59, 
gls1171@ukr.net), Кошебуцька Марина 
Станіславівна, тел. 454-40-59, kms_14@ukr.net) 

Протягом 
року 

6.  Розвиток соціального партнерства між Міністерством оборони України та 
інститутами громадянського суспільства. Забезпечення функціонування 
Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Разумцева Ганна 
Іванівна, тел. 454-40-33) 

Протягом 
року 

7.  Залучення голови Громадської ради при Міністерстві оборони України до  
прийомів громадян з особистих питань Міністром оборони України і його 
заступниками 

Відділ по роботі з громадянами та доступу 
до публічної інформації МО України 
(Копаниця Олександр Васильович, тел. 253-47-32) 

За 
окремими 
планами 

8.  Організація та методичне забезпечення проведення консультацій з Департамент соціальної та гуманітарної Відповід-
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громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у 
військовій сфері 

політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net) 

но до 
Орієнтовн
ого плану 
на 2016 р. 

9.  Розроблення проекту Плану заходів Міністерства оборони України з 
реалізації у 2017 році Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства, розміщення його на веб-сайті Міноборони для 
громадського обговорення. 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net); 
Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

До 
15.11.2016 

10.  Залучення громадськості до підготовки проекту Звіту про проведені заходи 
з метою реалізації у 2016 році Стратегії державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства та розміщення його на веб-сайті 
Міноборони 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net); 
Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

До 
31.12.2016 

11.  Робота із запитами на інформацію та зі зверненнями громадян, в тому числі 
які надійшли через державну установу “Урядовий контактний центр” 

Відділ по роботі з громадянами та доступу 
до публічної інформації МО України 
(Копаниця Олександр Васильович, тел. 253-47-32) 

Протягом 
року 

12.  Моніторинг ефективності надання інформаційних послуг на офіційному 
веб-сайті Міністерства оборони України  та військових ЗМІ 

Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

Протягом 
року 

Створення належних умов для розвитку громадянського суспільства 
13.  Проведення XV Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика 

у Збройних Силах України” 
Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Ганкевич Оксана 
Юріївна, тел. 454-42-35, media_c@ukr.net);  
Департамент військової освіти та науки МО 
України (Євсеєва Валерія Анатолівна, тел. 454-
40-56); 
Головне управління по роботі з особовим 

До 
31.05.2016 
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складом ЗС України (полковник Карпунь Ігор 
Леонідович, тел. 454-45-51, gbo_29@ukr.net) 

14.  Забезпечення участі курсантів військових навчальних закладів та ліцеїстів 
військових ліцеїв у Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Ганкевич Оксана 
Юріївна, тел. 454-42-35, media_c@ukr.net); 
Департамент військової освіти та науки МО 
України (Євсеєва Валерія Анатолівна,  
тел. 454-40-56) 

За 
окремим 
планом 

15.  Залучення учнівської та студентської молоді до участі в конкурсах: 
талантів серед молоді допризовного віку “Проба пера”; 
 
 
військово-патріотичної пісні стройового та похідного маршу “Озброєні 
піснею, покликані маршем” 

 
Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com); 
Військово-музичне управління ГШ ЗС 
України (полковник Дашковський 
Володимир Анатолійович, тел. 481-59-20) 

За 
окремими 
планами 

16.  Сприяння участі представників національних спілок України, інших 
творчих спілок та асоціацій, національно-культурних, національно-
просвітницьких товариств у конкурсі на здобуття премії імені Богдана 
Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах 
літератури та мистецтва 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Ганкевич Оксана 
Юріївна, тел. 454-42-35, media_c@ukr.net) 

До 
06.12.2016 

17.  Сприяння проведенню в навчальних закладах творчих та мистецьких 
фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, спартакіад на честь пам’яті – 
воїнів – учасників антитерористичної операції 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Сергієнко Олексій 
Олександрович, тел. 454-42-35, 
media_c@ukr.net); 
Управління спорту МО України 
(Московенко Валерій Васильович,  
тел. 454-44-05, milsport@ukr.net) 

 

18.  Участь військової делегації ЗС України у Міжнародному військовому 
паломництві до м.Люрд Французької Республіки з метою вивчення досвіду 
організації роботи  капеланства у збройних силах Французької Республіки 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (полковник Коханчук 
Руслан Миколайович, тел. 454-40-59) 

Травень 
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19.  Проведення конкурсу дитячої творчості, присвяченого Дню воєнної 

розвідки України із залученням дітей військовослужбовців, працівників 
Збройних Сил України, учнів підшефних гімназій № 19 “Межигірська” та 
№ 107 “Введенська” Подільського району м. Києва 

Головне управління розвідки МО України 
(полковник Халіманенко Костянтин 
Вікторович, тел. 425-67-29, 
svspr@damba.org.ua) 

Травень-
серпень 

20.  Надання методичної допомоги в організації та проведенні: 
всеукраїнської дитячо-юнацької гри “Сокіл”; 
всеукраїнської військово-спортивної гри “Хортинг”; 
всеукраїнської військово-спортивної гри “Заграва”; 
всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю “Козацький гарт” 

Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (полковник Карпунь Ігор 
Леонідович, тел. 454-45-51, gbo_29@ukr.net); 
Управління спорту МО України 
(Московенко Валерій Васильович,  
тел. 454-44-05, milsport@ukr.net) 

Протягом 
року 

21.  Організація та участь військовослужбовців Збройних Сил України і членів 
їхніх сімей у Всеукраїнському військовому паломництві до чудотворної 
ікони Зарваницької Божої Матері 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (полковник Коханчук 
Руслан Миколайович, тел. 454-40-59); 
Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (полковник Філь Григорій 
Олексійович, тел. 454-45-51, iav-123@ukr.net) 

Вересень 

22.  Сприяння Всеукраїнській громадській організації “Громадський рух “За 
Майбутнє” в реалізації проекту із залученням студентської молоді “Школа 
виживання” та в організації і проведенні на базі визначених військових частин 
Збройних Сил України військово-патріотичного збору з учнями загально-
освітніх шкіл та студентів 

Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (капітан І рангу 
Коренько Андрій Васильович,  
тел. 271-36-51, av_kor@ukr.net) 

За 
окремими 
планами 

23.  Організація та проведення культурно-виховних і просвітницьких заходів із 
залученням громадськості та ЗМІ під час відзначення державних, 
професійних свят, урочистих подій 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Сергієнко Олексій 
Олександрович, тел. 454-42-35, 
media_c@ukr.net); 
Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (капітан І рангу 
Коренько Андрій Васильович,  
тел. 271-36-51, av_kor@ukr.net); 
Головне управління розвідки МО України 

За 
окремими 
планами 
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(полковник Халіманенко Костянтин 
Вікторович, тел. 425-67-27, 
svspr@damba.org.ua) 

24.  Участь та сприяння проведенню з центральними та місцевими органами 
виконавчої влади і громадськими організаціями спільних заходів з питань 
гендерної рівності 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Трач Вікторія Євгенівна, 
тел. 454-40-33, vica6706@ukr.net); 
Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (полковник Голота 
Віталій Михайлович, тел. 454-44-51, 
v.m.golota@mil.gov.ua) 

Протягом  
року 

25.  Сприяння громадським організаціям у проведенні військово-історичних 
реконструкцій. Надання допомоги навчальним закладам під час 
оформлення експозицій, інформаційних стендів, присвячених  
випускникам – учасникам антитерористичної операції, висвітленню фактів 
російської агресії проти України, які проявилися під час окупації АР Крим, 
збройної інтервенції на Донбасі  

Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (полковник Карпунь 
Ігор Леонідович, тел. 454-45-51, 
gbo_29@ukr.net); 
Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Сергієнко Олексій 
Олександрович, тел. 454-42-35, 
media_c@ukr.net); 
органи військового управління 

Протягом 
року 

26.  Сприяння в організації та проведенні навчальними закладами України 
зборів, стрільб та інших організаційно-масових заходів військово-
патріотичного спрямування  

Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (полковник Карпунь Ігор 
Леонідович, тел. 454-45-51, gbo_29@ukr.net); 
Управління спорту МО України 
(Московенко Валерій Васильович,  
тел. 454-44-05, milsport@ukr.net); 
органи військового управління 
 

Протягом 
року 

27.  Організація та проведення у військових частинах, гарнізонних будинках 
офіцерів, вищих військових і цивільних навчальних закладах тематичних 
(пересувних) виставок про героїчні вчинки військовослужбовців Збройних 

Головне управління по роботі з особовим складом 
ЗС України (полковник Карпунь Ігор 
Леонідович, тел. 454-45-51, gbo_29@ukr.net); 

За 
окремим 
планом 

mailto:v.m.golota@mil.gov.ua
mailto:dyvutys@mail.ru
mailto:media_c@ukr.net
mailto:dyvutys@mail.ru
mailto:milsport@ukr.net
mailto:dyvutys@mail.ru
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1 2 3 4 
Сил України під час проведення антитерористичної операції Департамент військової освіти та науки МО 

України (Євсеєва Валерія Анатолівна, тел. 
454-40-56); 
Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Сергієнко Олексій 
Олександрович, тел. 454-42-35, media_c@ukr.net) 

28.  Сприяння виконанню положень Угоди про співпрацю Міністерства 
оборони України з Громадською радою при Міністерстві оборони України з 
питань реалізації антикорупційної політики 

Управління з питань запобігання та 
виявлення корупції МО України 
(Онисковець Юрій Аврамович, тел. 226-21-
46, prokorup@ukr.net); 
Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net) 

Протягом 
року 

Сприяння формуванню правової та громадянської культури громадян 
29.  Надання організаційної та методичної допомоги командуванню військових 

частин з питань організації воєнно-ідеологічної підготовки, заходів 
інформаційно-пропагандистського забезпечення, військово-патріотичного 
виховання, культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля з 
особовим складом 

Головне управління по роботі з особовим 
складом ЗС України (полковник Карпунь Ігор 
Леонідович, тел. 454-45-51, gbo_29@ukr.net); 
Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Сергієнко Олексій 
Олександрович, тел. 454-42-35, 
media_c@ukr.net); 
органи військового управління 

Протягом 
року 

30.  Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у 
питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів 
корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах 
суспільного життя 

Управління з питань запобігання та 
виявлення корупції МО України 
(Онисковець Юрій Аврамович, тел. 226-21-46, 
prokorup@ukr.net); 
Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net) 

Протягом 
року 

31.  Висвітлення у військових засобах масової інформації, мережі Інтернет Управління комунікацій та преси МО України Протягом  

mailto:media_c@ukr.net
mailto:prokorup@ukr.net
mailto:tr_rpu@ukr.net
mailto:dyvutys@mail.ru
mailto:media_c@ukr.net
mailto:prokorup@ukr.net
mailto:tr_rpu@ukr.net
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1 2 3 4 
інформаційних продуктів про героїчні вчинки щодо самовідданого 
виконання військовослужбовцями військового обов’язку в ході 
антитерористичної операції, а також прикладів ефективної співпраці 
органів військового управління з інститутами громадянського суспільства і 
громадянами 

(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

року 

32.  Підготовка та розміщення на веб-сайті Міноборони інформації щодо 
підсумків проведених консультацій з громадськістю та діяльності 
Громадської ради при Міністерстві оборони України, Ради у справах 
душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, Координаційної 
ради з питань розвитку козацтва в Україні, Ради волонтерів при 
Міністерстві оборони України та Галузевої двосторонньої соціально-
економічної ради 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Баранська Тетяна 
Романівна, тел. 454-40-59, tr_rpu@ukr.net, 
полковник Коханчук Руслан Миколайович, 
тел. 454-40-59, Гуменюк Любов Станіславівна, 
тел. 454-40-59, gls1171@ukr.net), Кошебуцька 
Марина Станіславівна, тел. 454-40-59, 
kms_14@ukr.net), Разумцева Ганна Іванівна, 
тел. 454-40-33); 
Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

Протягом 
року 

33.  Організація та проведення інтерв’ю з громадянами та представниками 
консультативно-дорадчих органів, утворених при Міністерстві оборони 
України, з актуальних питань громадсько-політичного життя, проблем 
реформування Збройних Сил України та соціальних проблем учасників 
антитерористичної операції 

Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com) 

Згідно з 
планами 
редакцій-
ної роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сприяння розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства  
34.  Вдосконалення шефських зв’язків між військовими частинами, закладами, 

установами та організаціями Збройних Сил України і органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Кошебуцька Марина 
Станіславівна, тел. 454-40-59, kms_14@ukr.net) 
 

Протягом 
року 

35.  Залучення представників благодійних та волонтерських організацій і 
волонтерів до роботи в структурних підрозділах Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил України, пов’язаної з 

Структурні підрозділи МО України та ГШ 
ЗС України; 
Департамент соціальної та гуманітарної 

Протягом 
року 

mailto:tr_rpu@ukr.net
mailto:gls1171@ukr.net
mailto:gls1171@ukr.net
mailto:gls1171@ukr.net
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1 2 3 4 
матеріально-технічним забезпеченням Збройних Сил України політики МО України (Кошебуцька Марина 

Станіславівна, тел. 454-40-59, kms_14@ukr.net) 
36.  Залучення представників Ради волонтерів при Міністерстві оборони 

України з формування Кадрового резерву осіб офіцерського складу – 
учасників антитерористичної операції для призначення на вищі посади 

Департамент кадрової політики МО України 
(полковник Русецький Руслан Юрійович, 
тел. 454-45-37) 

До 
01.02.2016 

Вивчення громадської думки  
37.  Проведення моніторингу громадської думки щодо діяльності Міністерства 

оборони України шляхом проведення опитувань, анкетувань, аналізу 
коментарів, відгуків, інтерв’ю, статей, інших матеріалів у пресі, на радіо та 
телебаченні, забезпечення своєчасного публічного реагування на 
пропозиції та зауваження громадськості 

Департамент соціальної та гуманітарної 
політики МО України (Якимчук Віталій  
Степанович, тел. 454-43-65, pub_dsgp@ukr.net); 
Управління комунікацій та преси МО України 
(підполковник Гаврилюк Оксана Василівна, 
тел. 234-85-12, newsmodu@gmail.com); 
Головне управління розвідки МО України 
(полковник Халіманенко Костянтин Вікторович, 
тел. 425-67-29, svspr@damba.org.ua; 
полковник Красний Микола Миколайович, 
тел. 428-62-81, contact@gur.org.ua) 

Протягом 
року 

 
Директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики  
Міністерства оборони України 
полковник                                                                                                                                                                          В.М.ФЕДІЧЕВ 

mailto:gls1171@ukr.net
mailto:newsmodu@gmail.com
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