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ПЛАН ДІЙ 

щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках 

(ДОРОЖНЯ КАРТА ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ) 

 

МЕТА: набуття та підтримання силами оборони необхідного рівня бойової готовності і здатності до виконання завдань 

оборони держави (оборонних спроможностей), ефективного реагування на виникаючі воєнні загрози й воєнно-політичні виклики 

національній безпеці, підвищення рівня оперативної сумісності Збройних Сил України та інших військових формувань з 

підрозділами збройних сил держав – членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань в міжнародних операціях із підтримання 

миру і безпеки. 

 

ОПИС ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ: в основу впровадження оборонної реформи покладено цілі 

Стратегії національної безпеки України, зокрема щодо забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування 

умов для вступу в НАТО, затверджені у Воєнній доктрині України погляди на підготовку держави до можливого воєнного 

конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво 

важливих національних інтересів, визначені у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України основні завдання розвитку 

сектору безпеки і оборони та встановлені у Стратегічному оборонному бюлетені України стратегічні цілі досягнення головної 

мети оборонної реформи. 

При цьому враховуються визначені пріоритети діяльності Міністерства оборони України з урахуванням Плану 

пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, Комплексного пакету допомоги Україні, нового пакету Цілей партнерства України з НАТО 

до 2020 року стосовно впровадження оборонної реформи у Міністерстві оборони та Збройних Силах України. 

 

ТЕРМІН: 2016 – 2020 роки. 

 

ОСОБЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ: реформування здійснюються в умовах складної воєнно-

політичної, оперативно-стратегічної та економічної ситуації, яка склалася внаслідок збройної агресії Росії проти України, окупації 

Російською Федерацією частини суверенної території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На частині 

території Донецької та Луганської областей триває інспірований та підтриманий Російською Федерацією збройний конфлікт, який 

несе значну загрозу переростання у відкрите збройне протистояння між Україною та Російською Федерацією. 
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Рада національної безпеки і оборони України здійснює загальний моніторинг ефективності заходів з упровадження 

оборонної реформи. Національна рада реформ як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України 

забезпечує координацію заходів стратегічного планування, впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх 

реалізації. 

Забезпечення координації, моніторинг та оцінка оборонної реформи здійснюється Комітетом реформ Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України. 

 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ:  

 

1. Об’єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – 

членами НАТО. 

2. Ефективна політика, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних 

євроатлантичних підходів. 

3. Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони 

держави, підтримання миру та міжнародної безпеки. 

4. Об’єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони. 

5. Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву. 

 

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ: 

 

Очікуваним результатом оборонної реформи є створення за принципами та стандартами, прийнятими в державах – членах 

НАТО, ефективних, мобільних, оснащених сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою сил оборони зразка 

2020 року, здатних гарантовано забезпечити оборону держави та адекватно і гнучко реагувати на воєнні загрози національній 

безпеці України, раціонально використовуючи при цьому наявний потенціал (спроможності) та ресурси держави. 
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ЗАХОДИ  ЩОДО  ВИКОНАННЯ  ОБОРОННОЇ  РЕФОРМИ: 

№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Стратегічна ціль 1. 
Об’єднане керівництво 

силами оборони, що 

здійснюється відповідно до 

принципів і стандартів, 

прийнятих державами – 

членами НАТО 

Керівництво силами оборони 

відповідно до принципів і 

стандартів, прийнятих 

державами – членами НАТО 

Підкомітет 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Створено систему управ-

ління силами оборони на 

основі нового розподілу 

повноважень, функцій, 

завдань, обов’язків і 

відповідальності у сфері 

оборони, що відповідає 

принципам, прийнятим у 

державах – членах НАТО 

2.  Оперативна ціль 1.1. 

Демократичний цивільний 

контроль над силами 

оборони, що здійснюється за 

рахунок підвищення 

ефективності діяльності 

Міністерства оборони 

України та посилення 

зв’язків з Верховною Радою 

України і громадянським 

суспільством 

Формування організаційної 

структурі МОУ та ГШ ЗСУ, 

приведення її у відповідність 

до найкращих практик держав 

Альянсу, що забезпечує 

отримання максимального 

ефекту від використання 

ресурсів та виконання завдань 

оборони, передбачених 

національними стратегічними 

оборонними планами 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Ефективна організація 

МОУ та ГШ ЗСУ, 

структурована відповідно 

до найкращих практик 

держав Альянсу, що 

забезпечує отримання 

максимального ефекту від 

використання ресурсів та 

виконання завдань 

оборони, передбачених 

національними 

стратегічними оборонними 

планами 

3.  Завдання 1.1.1. 

Призначення цивільних 

Міністра оборони України, 

заступників Міністра, 

Державного секретаря та 

керівників структурних 

підрозділів апарату 

Міністерства оборони 
України 

Відпрацювання відповідних 

нормативних актів 

ДКП МОУ До кінця 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти 

Введення до штату  

Міноборони посади 

державного секретаря 

ДКП МОУ До кінця 

2016 року 

    Затверджено перелік змін 

до штату Міністерства 

оборони 

Призначення державного 

секретаря Міністерства 

оборони України 

ДКП МОУ До кінця 

2016 року 

    Відпрацьовано проект 

розпорядження КМУ щодо 

призначення державного 

секретаря МО України 

Призначення керівників 

структурних підрозділів 

апарату Міноборони України 

ДКП МОУ До кінця 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

Введення до штату 

Міноборони цивільних посад 

Міністра оборони України, 

заступників Міністра оборони 

України, державного 

секретаря та керівників 

структурних підрозділів 

апарату Міноборони 

ДКП МОУ   До кінця 

2018 року 

  Видано спільну директиву 

Міністерства оборони та 

Генерального штабу ЗСУ 

  Оптимізація співвідношення 

між військовослужбовцями та 

працівниками апарату 

Міноборони 

ДКП МОУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Видано спільну директиву 

Міністерства оборони та 

Генерального штабу ЗСУ 

4.  Завдання 1.1.2. Формування 

професійного цивільного 

кадрового складу 

Міністерства оборони 

України, оптимізація 

апарату Міноборони з 

одночасним зменшенням 

кількості військовослуж-

бовців у його складі 

Проведення організаційно-

штатних заходів в апараті 

Міністерства оборони 

України 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано акти 

Міноборони. 

Урегульовано питання 

щодо проведення 

організаційно-штатних 

заходів в апараті 

Міноборони 

 Створення: 

Департаменту внутрішнього 

аудиту; 

Департаменту воєнної 

політики, стратегічного 

планування та міжнародного 

співробітництва; 

Департаменту 

інформаційно-організаційної 

роботи та контролю; 

Департаменту військової 

освіти, науки, соціальної та 
гуманітарної політики; 

Департаменту військово-

технічної політики, розвитку 

озброєння та військової 

техніки; 

ДКП МОУ, 

ДВА МОУ,  

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ДІОРтаК 

МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ,  

УФКС МОУ,  

ВПЗВК МОУ, 
ВОАЗРМОУ 

15 липня  

2016 року 

    Виконано. Відпрацьовано 

відповідні нормативні акти 

Міноборони щодо 

затвердження нової 

структури апарату 

Міноборони, введено в дію 

положення про структурні 

підрозділи апарату 

Міноборони, призначено 

(звільнено) особовий склад 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

Управління фізичної 

культури і спорту; 

Відділу з питань запобігання 

та виявлення корупції; 

Відділу організаційно-

аналітичного забезпечення 

роботи Міністра оборони 

України (патронатна служба) 

 

  Розформування Департаменту 

відчуження та утилізації 

військового майна, 

Департаменту державної 

власності з передачею їх 

функцій Головному 

управлінню майна та ресурсів 

 

ДКП МОУ, 

ДВтаУВМ 

МОУ,  

ДДВ МОУ 

15 липня  

2016 року 

    Виконано. Розформовано 

Департамент відчуження 

та утилізації військового 

майна, Департамент 

державної власності з 

передачею їх функцій 

Головному управлінню 

майна та ресурсів 

  Створення Головного 

управління майна та ресурсів, 

з метою виконання функцій 

відчуження та утилізації 

військового майна, забезпе-

чення реалізації повноважень 

органу управління майном 

державних підприємств, 

установ, організацій, що 

належать до сфери управління 

Міноборони 

 

ДКП МОУ, 

ГУМР 

15 липня  

2016 року 

    Виконано. Створено 

Головне управління майна 

та ресурсів,  затверджено 

Положення про Головне 

управління майна та 

ресурсів 

  Створення Управління 

державного технічного 
нагляду ЗСУ, за рахунок 

штатної чисельності 

територіальних відділів 

державного нагляду за 

охороною праці, з функціями: 

ДКП МОУ, 

УДТН ЗСУ, 
ВДНОП МОУ 

15 липня  

2016 року 

    Виконано. Створено 

Управління державного 
технічного нагляду 

Збройних Сил України,  

затверджено Положення 

про Управління 

державного технічного 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

здійснення державного 

нагляду в МОУ та ЗСУ за 

безпекою експлуатації машин, 

механізмів, устаткування та 

інших засобів виробництва; 

здійснення державного 

нагляду за безпечним 

веденням робіт  

нагляду Збройних Сил 

України 

5.  Завдання 1.1.3. Чітке 

розмежування функцій, 

завдань, повноважень та 

відповідальності 

Міністерства оборони 

України та Генерального 

штабу Збройних Сил 

України за принципом: 

Міноборони формує 

політику у сфері оборони, а 

Генеральний штаб її 

реалізовує 

Перегляд функцій, 

відповідальності та 

повноважень для 

забезпечення вирішення 

проблемних питань з 

управління силами оборони та 

підтримки розвитку системи 

управління і координації дій 

Міністерства оборони 

України та Генерального 

штабу Збройних Сил України 

ДКП МОУ, 

ЮД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Переглянуто функції, 

відповідальність та 

повноваження 

Міністерства оборони 

України та Генерального 

штабу Збройних Сил 

України 

  Внесення змін до Положення 

про Міністерство оборони 

України 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Постанова КМУ щодо 

внесення змін до 

Положення про 

Міноборони України 

  Перепрацювання розподілу 

основних завдань і функцій 

визначених Положенням про 

Міноборони України між 

структурними підрозділами 

Міноборони 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Видання нової редакції 

наказу Міністерства 

оборони України “Питання 

Міністерства оборони 

України” 

  Перепрацювання положень 
про структурні підрозділи 

Міноборони 

ДКП МОУ, 
структурні 

підрозділи 

МОУ 

До  
30 грудня 

2016 року 

    Видання відповідних 
наказів Міністерства 

оборони України щодо 

затвердження нових 

положень про структурні 

підрозділи 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

6.  Завдання 1.1.4. 
Налагодження тісної 

функціональної взаємодії 

між структурними 

підрозділами Міністерства 

оборони України та 

Генерального штабу 

Збройних Сил України, 

зокрема шляхом створення 

постійно діючих комітетів 

(комісій) для оперативного 

розв’язання поточних 

проблем, і впровадження 

двосторонньої кросс-

системи, заснованої на 

основі ротації особового 

складу між Міноборони та 

Генеральним штабом ЗСУ 

Створення постійно діючих 

комітетів (комісій) для 

оперативного розв’язання 

поточних проблем 

функціональної взаємодії між 

структурними підрозділами 

Міністерства оборони 

України та Генерального 

штабу Збройних Сил України 

ДКП МОУ, 

ЮД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Видання відповідних 

наказів Міністерства 

оборони України щодо 

створення та затвердження 

положень про постійно 

діючі комітети (комісії) 

Впровадження двосторонньої 

кросс-системи, заснованої на 

основі ротації особового 

складу між Міноборони та 

Генеральним штабом 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Видання відповідних 

наказів Міністерства 

оборони України щодо 

затвердження положень 

(інструкцій) з питань 

функціонування 

двосторонньої кросс-

системи 

7.  Завдання 1.1.5. 
Налагодження тісної 

функціональної співпраці з 

Верховною Радою України 

шляхом підвищення 

прозорості діяльності 

складових сил оборони і 

обміну інформацією 

Забезпечення видання “Білої 

книги” суб’єктами, що 

входять до складу сил 

оборони та звітування перед 

Верховною Радою України 

Суб’єкти, що 

входять до 

складу сил 

оборони 

Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Забезпечено видання 

“Білої книги” суб’єктами, 

що входять до складу сил 

оборони та звітування 

перед Верховною Радою 

України Підготовка та видання 

щорічника “Біла книга. 

Збройні Сили України” 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

8.  Завдання 1.1.6. 
Налагодження відповідних 

робочих механізмів для 

забезпечення ефективної 

співпраці і комунікацій з 

громадянським суспільством 

Забезпечити ефективні 
співпраці і комунікації з 

громадянським суспільством і 

волонтерським рухом для 

сприяння ефективному 

цивільному і демократичному 

УКтаП МОУ, 
ДКП МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, УІТ 

До  
30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 
нормативні акти щодо 

співпраці і комунікації з 

громадянським 

суспільством і 

волонтерським рухом 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

і волонтерським рухом для 

сприяння ефективному 

цивільному і 

демократичному контролю 

контролю МОУ, 

ГШ ЗСУ  

 

 Розроблення та затвердження 

Стратегії комунікацій 

Міноборони та Збройних Сил 

України 

УК та П МОУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано акт щодо 

затвердження Стратегії 

комунікацій Міноборони 

та Збройних Сил України 

9.  Оперативна ціль 1.2. 

Удосконалення системи 

управління силами оборони 

Створення відповідно до 

євроатлантичних стандартів 

ефективної системи 

управління, що дає змогу 

проявляти ініціативу і надає 

більшу самостійність 

керівникам органів 

управління сил оборони усіх 

рівнів у прийнятті 

управлінських рішень,  

удосконалення координації 

між складовими сил оборони 

та впровадження механізму, 

що забезпечує їх 

консолідований розвиток, 

досягнення необхідних 

оперативних спроможностей 

для забезпечення оборони 

держави 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Створено відповідно до 

євроатлантичних 

стандартів ефективну 

систему управління, 

удосконалено координацію 

між складовими сил 

оборони та впроваджено 

механізм, що забезпечує їх 

консолідований розвиток, 

досягнуто необхідні 

оперативні спроможності 

для забезпечення оборони 

держави 

10.  Завдання 1.2.1. Делегування 

повноважень на нижчі рівні, 

які спроможні приймати 

рішення, з метою надання 

можливостей вищим 
керівним ланкам 

зосередитися на виконанні 

найважливіших завдань 

Визначення порядку, який 

дозволить делегувати 

повноваження Міністра 

оборони України та 

начальника Генерального 
штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України, щодо 

прийняття рішень для 

ефективного управління 

оборонними питаннями 

   До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо порядку делегування 

повноважень на нижчі 

рівні Міністра оборони 
України та начальника 

Генерального штабу – 

Головнокомандувача 

Збройних Сил України 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Делегування повноважень 

Міністра оборони України 

заступникам Міністра оборо-

ни України, керівникам 

структурних підрозділів 

Міноборони 

ЮД МОУ, 

ДКП МОУ, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Видано відповідні накази 

Міністерства оборони 

України щодо делегування 

повноважень Міністра 

оборони України 

заступникам Міністра 

оборони України, 

керівникам структурних 

підрозділів Міноборони 

  Розроблення проекту закону 

України “Про внесення змін 

до деяких законів України з 

питань оборони” щодо 

розмежування повноважень 

Міністра оборони України та 

начальника Генерального 

штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України, щодо 

прийняття рішень для 

ефективного управління 

оборонними питаннями 

ЮД МОУ, 

ДКП МОУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Визначено порядок, який 

дозволить делегувати 

повноваження Міністра 

оборони України та 

начальника Генерального 

штабу – 

Головнокомандувача 

Збройних Сил України, 

щодо прийняття рішень 

для ефективного 

управління оборонними 

питаннями 

  Делегування повноважень 

начальника Генерального 

штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України 

керівникам органів 

військового управління  

ГШ ЗСУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Видано відповідні накази 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

щодо делегування 

повноважень начальника 

Генерального штабу – 

Головнокомандувача 

Збройних Сил України 

керівникам органів 

військового управління  

 Завдання 1.2.2. Підвищення 

персональної відповідаль-

ності посадових осіб за 

виконання покладених на 

них повноважень 

Розроблення статутів 

Збройних Сил України, 

бойових статутів і настанов 

Збройних Сил України, 

програм та планів бойової і 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

види ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано проекти 

Законів України щодо 

внесення змін до законів 

України про статути 

Збройних Сил України. 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

оперативної підготовки у 

відповідності з принципами, 

прийнятими у державах – 

членах НАТО 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо затвердження 

бойових статутів і 

настанов Збройних Сил 

України, програм та планів 

бойової і оперативної 

підготовки у відповідності 

з принципами, прийнятими 

у державах – членах НАТО 

  Розроблення нормативно-

правової бази оцінювання 

службової діяльності 

державних службовців і 

військовослужбовців ЗСУ та 

визначення критеріїв оцінки 

їх службової діяльності 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Видано відповідні акти 

Міністерства оборони 

України щодо оцінювання 

службової діяльності 

державних службовців і 

військовослужбовців та 

визначення критеріїв 

оцінки їх службової 

діяльності 

 Завдання 1.2.3. Розроблення 

і впровадження чітких і 

зрозумілих концептуальних, 

доктринальних і 

інформативних документів, 

які дозволяють поліпшити 

процеси прийняття рішень 

на всіх рівнях управління 

Відпрацювання проектів 

відповідних нормативно-

правових актів щодо внесення 

змін до: 

      Відпрацьовано проекти 

відповідних нормативно-

правових актів щодо 

внесення змін до: 

 Положення про Міністерство 

оборони України 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 

листопада 2014 року № 671 

“Про затвердження 

положення про Міністер-

ство оборони України” 

  Положення про Генеральний 

штаб Збройних Сил України 

ГШ ЗСУ До  

30 грудня 
2016 року 

    Указу Президента України 

від 06 квітня 2011 року 
№ 406 “Про Положення 

про Міністерство оборони 

України та Положення про 

Генеральний штаб 

Збройних Сил України” 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Забезпечення реалізації вимог 

Закону України “Про 

державну службу” 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо реалізації вимог 

Закону України “Про 

державну службу” 

  Забезпечення імплементації 

концептуальних документів 

стратегічного та оборонного 

планування 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Реалізовано плани 

(програми) та забезпечено 

імплементацію 

концептуальних 

документів стратегічного 

та оборонного планування 

  Забезпечення супроводження 

законопроекту від 10.08.2015 

р.н. 2489а “Про внесення змін 

до деяких законів України 

щодо територіальної 

оборони” під час розгляду на 

повторному читанні у 

Верховній Раді України 

ГОУ ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Урегульовано питання 

щодо внесення змін до 

законодавчої бази з питань 

територіальної оборони 

України 

  Забезпечення супроводження 

проекту Указу Президента 

України “Про Положення про 

територіальну оборону 

України” в Адміністрації 

Президента України 

ГОУ ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Урегульовано питання 

щодо визначення основних 

питань з територіальної 

оборони України 

  Підготовка проекту наказу 

Генерального штабу ЗС 

України “Про затвердження 

Настанови з територіальної 

оборони (частина І)” 

ГОУ ГШ ЗСУ У 3-місячний термін після набрання 

чинності Указу Президента України 

“Про Положення про територіальну 

оборону України” 

  Урегульовано питання 

щодо планування та 

організації територіальної 

оборони України 

  Підготовка проекту наказу 
Генерального штабу ЗС 

України “Про затвердження 

Настанови з територіальної 

оборони (частина ІІ)” 

 

ГОУ ГШ ЗСУ У 6-місячний термін після 
затвердження Настанови з 

територіальної оборони України 

(частина І) 

  Урегульовано питання 
щодо планування та 

організації територіальної 

оборони України 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Розроблення проекту наказу 

Генерального штабу ЗС 

України “Про затвердження 

Інструкції про порядок роботи 

з громадськими об’єднаннями 

та фізичними особами щодо 

проведення заходів 

підготовки особового складу 

військових частин 

(підрозділів) територіальної 

оборони” 

ГОУ ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Урегульовано питання 

щодо роботи з 

громадськими 

об’єднаннями та 

фізичними особами з 

напрямку територіальної 

оборони 

  Розроблення Директиви 

Генерального штабу 

Збройних Сил України “Про 

структуру, склад пунктів 

управління Збройних Сил 

України в особливий період 

та організацію роботи 

оперативного складу на них” 

ГОУ ГШ ЗСУ Апробація 

проекту – 

перше 

півріччя 

2016 року у 

ході заходів 

оператив-

ної 

підготовки 

    Відпрацьовано проект 

Директиви Генерального 

штабу Збройних Сил 

України. 

Урегульовано питання  

уніфікації системи пунктів 

управління, раціонального 

розподілу оперативного 

складу на них, 

розмежування функцій та 

повноважень з метою 

уникнення дублювання 

  Розроблення проекту Указу 

Президента України “Про 

затвердження Концепції 

реформування і подальшого 

розвитку систем управління 

державою в умовах 

надзвичайного стану та 

особливого періоду” 

ГОУ ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано проект 

Указу Президента України 

щодо реформування і 

подальшого розвитку 

систем управління 

державою в умовах 

надзвичайного стану та 

особливого періоду 

  Розроблення проекту Закону 

України “Про внесення змін 

до Закону України “Про 

державну таємницю” 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано проект 

Закону України щодо 

охорони державної 

таємниці у ЗС України та 

ІВФ 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Розроблення проекту Указу 

Президента України “Про 

затвердження Плану заходів 

щодо реалізації Концепції 

реформування і подальшого 

розвитку систем управління 

державою в умовах 

надзвичайного стану та 

особливого періоду” 

ГОУ ГШ ЗСУ Шестимі-

сячний 

термін 

після 

затверд-

женя 

Концепції 

реформуван

ня і 

подальшого 

розвитку 

систем 

управління 

державою 

 

    Відпрацьовано проект 

Указу Президента України 

“Про затвердження Плану 

заходів щодо реалізації 

Концепції реформування і 

подальшого розвитку 

систем управління 

державою в умовах 

надзвичайного стану та 

особливого періоду” 

11.  Завдання 1.2.4. 

Забезпечення прозорості при 

прийнятті управлінських 

рішень на всіх рівнях 

Забезпечення відкритості та 

прозорості прийняття 

управлінських рішень щодо 

впровадження реформ та 

використання оборонних 

ресурсів 

 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Забезпечено відкритість та 

прозорість прийняття 

управлінських рішень 

щодо впровадження 

реформ та використання 

оборонних ресурсів 

12.  Оперативна ціль 1.3. 

Удосконалення системи 

військового керівництва 

силами оборони шляхом 

розмежування питань 

формування та підготовки 

військ (сил) від їх 

застосування 

Унормування функцій, 

завдань та повноважень 

посадових осіб на 

стратегічному і оперативному 

рівнях та запровадити 

організаційну структуру 

органів управління сил 

оборони, прийняту в 

державах – членах НАТО 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Відпрацьовано проекти 

нормативно-правових актів 

щодо унормування 

функцій, завдань та 

повноважень посадових 

осіб на стратегічному і 

оперативному рівнях та 

запроваджено 

організаційну структуру 

органів управління сил 

оборони, прийняту в 

державах – членах НАТО 

 

 



15 
 

№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

13.  Завдання 1.3.1. 
Відокремлення посади 

начальника Генерального 

штабу від посади 

Головнокомандувача 

Збройних Сил України 

Підготовка законодавчих та 

інших нормативно-правових 

актів, які необхідно 

відпрацювати (внести зміни) 

для досягнення завдання 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано проекти 

нормативно-правових актів 

щодо відокремлення 

посади начальника 

Генерального штабу від 

посади Головнокоман-

дувача Збройних Сил 

України 

14.  Завдання 1.3.2. Покладання 

повноважень щодо: 

планування оборони 

держави та стратегічного 

планування застосування – 

на Генеральний штаб 

Збройних Сил України; 

формування та підготовки 

(генерації) військ (сил) – на 

Командування видів 

(окремих родів військ) 

Збройних Сил України; 

застосування військ 

(сил) – на Об’єднаний 

оперативний штаб. 

Впровадження структури J, 

G, S в органах військового 

управління сил оборони всіх 

рівнів 

Визначення орієнтовного 

переліку законодавчих та 

інших нормативно-правових 

актів, які необхідно 

відпрацювати (внести зміни) 

ГШ ЗСУ Серпень 

 2016 року  

    Визначено орієнтовний 

перелік законодавчих та 

інших нормативно-

правових актів, які 

необхідно відпрацювати 

(внести зміни) 

 Завершення формування 

Об’єднаного оперативного 

штабу та інших органів 

військового управління 

Збройних Сил України 

ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Завершено формування 

Об’єднаного оперативного 

штабу та інших органів 

військового управління 

Збройних Сил України 

 Переведення органів 

військового управління 

Збройних Сил України на 

нову організаційно-штатну 

структуру з урахуванням 

принципів побудови та 

функціонування органів 

військового управління 

збройних сил держав – членів 

НАТО 

 

ГШ ЗСУ    До  

30 грудня 

2019 року 

 Затверджено нові штати та 

організаційні структури 

ОВУ. Органи військового 

управління Збройних Сил 

України переведено на 

нову організаційно- 

штатну структуру  

  Реорганізація: 
Головного управління 

персоналу Генерального 

штабу Збройних Сил України 

шляхом включення до його 

складу Мобілізаційного 

ГШ ЗСУ До 
 30 вересня 

2016 року 

    Затверджено нові штати,  
організаційні структури та 

положення про структурні 

підрозділи. Урегульовано 

питання щодо реоргані-

зації: 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

управління Головного 

управління оборонного та 

мобілізаційного планування 

Генерального штабу 

Збройних Сил України; 

Головного управління 

оборонного та 

мобілізаційного планування 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

шляхом передачі 

Мобілізаційного управління 

до Головного управління 

персоналу Генерального 

штабу Збройних Сил України 

Головного управління 

персоналу Генерального 

штабу Збройних Сил 

України; 

Головного управління 

оборонного та 

мобілізаційного 

планування Генерального 

штабу Збройних Сил 

України 

  Реорганізація Центрального 

управління підготовки та 

повсякденної діяльності 

військ (сил) Збройних Сил 

України у Головне управління 

підготовки Збройних Сил 

України (J7) шляхом 

удосконалення структури та 

прийому до свого складу 

Управління оперативної 

підготовки Головного 

оперативного управління 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

 

ГШ ЗСУ До  

30 грудня  

2016 року 

    Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Центральне 

управління підготовки та 

повсякденної діяльності 

військ (сил) Збройних Сил 

України 

  Формування Управління 

зв’язків з громадськістю 

Збройних Сил України на базі 

прес-служби Генерального 

штабу Збройних Сил України 

 

ГШ ЗСУ До  

30 грудня  

2016 року 

    Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Управління 

зв’язків з громадськістю 

Збройних Сил України 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Удосконалення структури 

Головного оперативного 

управління (J3) шляхом 

введення до його складу 

управління напрямків та 

передачею управління 

оперативної підготовки до 

Головного управління 

підготовки Збройних Сил 

України 

ГШ ЗСУ До  

30 грудня  

2016 року 

    Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Головне 

оперативне управління (J3) 

  Удосконалення структури 

Озброєння і Тилу ЗСУ 

шляхом виведення з їх складу 

підрозділів планування та 

позбавлення функцій 

планування матеріально-

технічного забезпечення 

Озброєння 

ЗСУ,  

Тил ЗСУ 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Озброєння 

і Тил Збройних Сил 

України 

  Формування Головного 

управління розвідувального 

забезпечення (J2) 

ГУР МОУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Головне 

управління розвіду-

вального забезпечення (J2) 

  Формування Головного 

управління логістики (J4) на 

базі структурних підрозділів 

планування Тилу, Озброєння, 

Управління планування 

забезпечення мобілізаційного 

розгортання Головного 

управління оборонного та 

мобілізаційного планування, 
Центрального управління 

військових сполучень та 

Автотранспортного 

управління Тилу Збройних 

Сил України 

Озброєння 

ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Головне 

управління логістики (J4) 
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  Формування на базі Тилу і 

Озброєння ЗСУ 

Командування сил логістики 

(без функцій планування, з 

комплектом військових 

частин призначених для 

зберігання, обслуговування та 

ремонту ОВТ та інших 

матеріально-технічних 

заходів) 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Команду-

вання сил логістики (без 

функцій планування, з 

комплектом військових 

частин призначених для 

зберігання, обслуговування 

та ремонту ОВТ та інших 

МТЗ) 

  Проведення реорганізації 

Центрального управління 

захисту інформації і 

криптології (далі ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ) – в Управління охорони 

державної таємниці 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Управління 

охорони державної 

таємниці, сформоване на 

базі ЦУЗІК ГШ ЗСУ 

  Проведення реорганізації 

Головного управління зв’язку 

та інформаційних систем (J6) 

(з функціями організації 

засекреченого, шифрованого 

та кодованого зв’язку, 

технічного захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних 

системах) 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про Головне 

управління зв’язку та 

інформаційних систем  

реорганізовано відповідно 

до структури прийнятої в 

державах-членах НАТО 

(J6) 

  Вироблення пропозицій щодо 

впровадження змін згідно з 

Завданням 1.3.2 до структур 

управління іншими 
складовими сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, види 
ЗСУ, КВДВ 

ЗСУ, КССпО 

ЗСУ, інші 

складові сил 

оборони 

До  

6 вересня 

2016 року  

 

    Запропоновано впровад-

ження змін згідно з 

Завданням 1.3.2 до 

структур управління 
іншими складовими сил 

оборони 
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  Розроблення пропозицій до 

нової організаційно-штатної 

структури Командування 

Високомобільних десантних 

військ ЗСУ з урахуванням 

принципів побудови та 

функціонування органів 

військового управління 

збройних сил держав – членів 

НАТО 

КВДВ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Надано на затвердження 

узгоджені пропозиції щодо 

нових штатів,  

організаційної структури, 

функцій, завдань та 

повноважень Команду-

вання високомобільних 

десантних військ Збройних 

Сил України 

15.  Завдання 1.3.3. Розробка та 

розбудова спільної 

структури командування, 

контролю та координації сил 

оборони на стратегічному, 

оперативному та тактичному 

рівнях 

Створення системи 

управління об’єднаними 

силами оборони 

ГШ ЗСУ,  

УІТ МОУ, 

Держспец-

зв’язку 

    До  

30 грудня 

2020 року  

Створено систему 

управління об’єднаними 

силами оборони 

 Створення у складі єдиної 

системи управління об’єдна-

ними силами оборони пунктів 

управління Міноборони для 

виконання функцій з 

управління забезпеченням 

мобілізації Збройних Сил 

України, задовольняння їх 

потреб, міжвідомчої 

координації та взаємодії в 

особливий період 

 

ГШ ЗСУ,  

МВ МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року  

Створено пункти управ-

ління Міноборони для 

виконання функцій з 

управління забезпеченням 

мобілізації Збройних Сил 

України, задовольняння їх 

потреб, міжвідомчої 

координації та взаємодії в 

особливий період 

16.  Завдання 1.3.4. 

Забезпечення ефективної 

міжвідомчої координації та 

взаємодії складових сил 

оборони 

Створення ефективної 

координації дій органів 

державної влади, які 

опікуються питаннями 

оборони держави, а саме щодо 
забезпечення оборонної 

реформи, застосування сил 

оборони та формування 

оборонних спроможностей 

 

ГШ ЗСУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, за 

сприяння 

РНБО 
України та 

КМУ 

    До  

30 грудня 

2020 року  

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

створення ефективної 

координації дій органів 

державної влади, які 
опікуються питаннями 

оборони держави 
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17.  Оперативна ціль 1.4. 
Створення ефективної 

системи оперативного 

(бойового) управління, 

зв’язку, розвідки та 

спостереження (C4ISR) 

Створення національної 

телекомунікаційної мережі, 

модернізація та переведення 

на сучасні цифрові технології 

системи спеціального зв’язку, 

відомчих інформаційно-

комунікаційних мереж та 

системи зв’язку пунктів 

управління органів державної 

влади, а також створення 

автоматизованої системи 

C4ISR складових сил 

оборони, яка відповідає 

стандартам, доктринам і 

рекомендаціям НАТО, 

забезпечення її інтеграції в 

систему управління 

оборонними ресурсами 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

створення національної 

телекомунікаційної 

мережі, модернізація та 

переведення на сучасні 

цифрові технології 

системи спеціального 

зв’язку, відомчих 

інформаційно-

комунікаційних мереж та 

системи зв’язку пунктів 

управління органів 

державної влади, а також 

створення автоматизованої 

системи C4ISR складових 

сил оборони, яка 

відповідає стандартам, 

доктринам і рекомендаціям 

НАТО, забезпечення її 

інтеграції в систему 

управління оборонними 

ресурсами 

18.  Завдання 1.4.1 Створення 

захищеної 

телекомунікаційної мережі 

для обміну інформацією в 

інтересах державних органів 

Створення національної 

телекомунікаційної мережі з 

можливістю надання сучасних 

мультисервісних послуг, 

проведення інтеграції 

існуючих систем спеціального 

зв’язку та відомчих 

інформаційно-телекомуніка-

ційних мереж, модернізація та 

переведення на сучасні 

цифрові технології систем 

спеціального зв’язку, 

відомчих інформаційно-

Адміністація 

Держспец-

зв’язку, 

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ, 

ЦВСД НУОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено національну 

телекомунікаційну мережу 

з можливістю надання 

сучасних мультисервісних 

послуг, проведено інтегра-

цію існуючих систем 

спеціального зв'язку та 

відомчих інформаційно-

телекомунікаційних 

мереж, модернізовано та 

переведено на сучасні 

цифрові технології 

системи спеціального 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

телекомунікаційних мереж та 

системи зв’язку пунктів 

управління органів державної 

влади 

зв’язку, відомчі 

інформаційно-телекомуні-

каційні мережі та системи 

зв'язку пунктів управління 

органів державної влади 

  Нарощування можливостей 

Захищеної системи обміну 

інформацією Збройних Сил 

України, Мережі обміну 

службовою інформацією 

Збройних Сил України щодо 

обміну інформацією з іншими 

військовими формуваннями 

та правоохоронним органами 

під час виконання завдань 

щодо підтримки та здійснення 

оборони держави  

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Інтеграція захищених 

систем обміну 

інформацією  інших 

військових формувань та 

правоохоронних органів з 

Захищеною системою 

обміну інформацією 

Збройних Сил України, 

Мережею обміну 

службовою інформацією 

Збройних Сил України  та 

надання оперативному 

складу пунктів управління 

сучасних сервісів зв’язку   

  Створення системи розмежу-

вання доступу та 

аутентифікації службових 

осіб Збройних Сил України з 

використанням електронного 

цифрового підпису 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ 

 До 

30 грудня 

2017 року 

   Розгортання відокрем-

лених пунктів реєстрації 

акредитованого центру 

сертифікації ключів у 

Житомирському військо-

вому інституті ім. 

С.П.Корольова 

  ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Розгортання відокрем-

лених пунктів реєстрації 

акредитованого центру 

сертифікації ключів в ОК 

“Північ”, “Захід”, “Схід”, 
Командуваннях ПС, ВМС 

Збройних Сил України 

  Створення і забезпечення 

функціонування системи 

електронного документообігу 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створення захищеної 

системи електронної 

пошти 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  інформації з вищим грифом 

секретності “таємно” 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Створення єдиної 

електронної бази даних 

матеріальних носіїв 

секретної інформації 

Збройних Силах України 

19.  Завдання 1.4.2. Завершення 

переоснащення 

стратегічних, оперативних і 

тактичних систем зв’язку в 

силах оборони на цифрову 

платформу зв’язку 

Завершення переоснащення 

польового (мобільного) 

компоненту системи C4ISR 

сил оборони на цифрові 

засоби з рівнем 

завадостійкості та 

захищеності, які відповідають 

стандартам НАТО 

ГШ ЗСУ 

 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Завершено переоснащення 

польового (мобільного) 

компоненту системи 

C4ISR сил оборони на 

цифрові засоби з рівнем 

завадостійкості та захище-

ності, які відповідають 

стандартам НАТО 

  Закупівля засобів зв’язку: 

короткохвильових РС зв’язку 

(20, 150 та 400 Вт) 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  ультракороткохвильових 

РС зв’язку (до 50 Вт) 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  пристроїв дистанційного 

управління радіостанцією 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  модернізованих комплекс-

них апаратних зв’язку КАЗ-Т 

на базі П-240ТМ, П-241ТМ, 

П-238ТМ 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  модернізованих комплекс-

них апаратних зв’язку КАЗ-

ОС на базі П-238ТК, П-258-

60К, П-257-24К 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  новітніх комплексних 

апаратних зв’язку КАЗ-ТН на 

базі броньованих КУНГів та 

автомобілів підвищеної 

прохідності 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  новітніх комплексних 

апаратних зв’язку КАЗ-ОСН 

на базі броньованих КУНГів 

та автомобілів підвищеної 

прохідності 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  модернізованих комплекс-

них радіостанції (КШМ) Р-

142Н, Р-142НМ, Р-145БМ, 

К1Ш1 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  модернізованих КШМ БТР-

3КШ, БТР-4КШ та БМП-1КШ 

на базі  БТР-3, БТР-4 та БМП-

1КШ 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До 30 

грудня 

2020 року 

 

  модернізованих радіорелей-

них станцій Р-414МУ 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  модернізованих (проведен-

ня модернізації) станцій 

тропосферного зв’язку Р-417 

МУ(Р-423-1 МУ) 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  щогли телескопічні 

уніфіковані різної висоти 

підйому 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

  телекомунікаційне облад-

нання для польових та 

стаціонарних вузлів зв’язку 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

 

20.  Завдання 1.4.3. Створення 

автоматизованих систем 

C4ISR на оперативному і 

тактичному рівнях для видів 

(родів) Збройних Сил 

України та інших складових 

сил оборони на основі 

стандартів, доктрин і 

рекомендацій НАТО 

Впровадження системи C4ISR 

на оперативному та 

тактичному рівнях до 

командира відділення (та їм 

рівних) у складі таких базових 

можливостей: захищений 

цифровий голосовий зв’язок, 

обмін текстовими повідом-

леннями, обмін графічними 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено систему 

C4ISR на оперативному та 

тактичному рівнях до 

командира відділення (та 

їм рівних)  
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

документами, геопросторова 

інформація, взаємна іденти-

фікація, інтеграція сенсорів 

(датчиків), інтеграція БПЛА, 

сумісність з стандартними 

угодами НАТО (STANAG) 

  Оснащення пунктів управ-

ління Повітряних Сил 

комплексами засобів 

автоматизації автоматизованої 

системи управління авіацією і 

протиповітряною обороною 

КПС ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено систему 

C4SIR на оперативному та 

тактичному рівнях в 

Повітряних Силах 

  Підключення органів управ-

ління розвідкою Повітряних 

Сил ЗСУ до захищеної 

системи управління, збору, 

обробки та передачі даних 

розвідки між суб’єктами 

розвідувального 

співтовариства. 

КПС ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено систему 

C4SIR на оперативному та 

тактичному рівнях в 

Повітряних Силах 

  Створення складових автома-

тизованих систем C4ІSR на 

оперативному і тактичному 

рівнях для видів (родів) 

Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони 

на основі стандартів, доктрин 

і рекомендацій НАТО 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено систему 

C4ISR на оперативному та 

тактичному рівнях до 

командира відділення (та 

їм рівних) у складі таких 

базових можливостей: 

захищений цифровий 

голосовий зв'язок, обмін 

текстовими повідомлен-

нями, обмін графічними 

документами, геопросто-

рова інформація, взаємна 

ідентифікація, інтеграція 

сенсорів (датчиків), 

інтеграція БПЛА, 

сумісність з стандартними 

  Проведення дослідно-

конструкторської роботи 

“Простір” 
 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

  Проведення дослідно-

конструкторської роботи 

“Буг” 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 



25 
 

№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Розроблення комплексів 

засобів зв’язку і автоматизації 

для військово-морської 

компоненти Збройних Сил 

України 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 угодами НАТО (STANAG) 

  Створення автоматизовану 

систему військової розвідки 

Збройних Сил України 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   

21.  Завдання 1.4.4. Створення 

спільної системи C4ISR на 

стратегічному рівні на 

основі стандартів, доктрин і 

рекомендацій НАТО 

Впровадження системи C4ISR 

на стратегічному рівні у 

складі таких базових 

можливостей: захищений 

цифровий голосовий зв’язок, 

обмін текстовими повідом-

леннями, обмін графічними 

документами, геопросторова 

інформація, аналіз інформації, 

ситуаційне моделювання, 

сумісність зі стандартними 

угодами НАТО (STANAG): 

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено систему 

C4ISR на стратегічному 

рівні 

  Створення спільної системи 

C4ISR на стратегічному рівні 

на основі стандартів, доктрин 

і рекомендацій НАТО 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Впроваджено систему 

C4ISR на стратегічному 

рівні у складі таких 

базових можливостей: 

захищений цифровий 

голосовий зв’язок, обмін 

текстовими повідомлен-

нями, обмін графічними 

документами, геопросто-

рова інформація, аналіз 

інформації, ситуаційне 
моделювання, сумісність зі 

стандартними угодами 

НАТО (STANAG) 

  Створення центру оператив-

ного реагування на інциденти 

кібернетичної безпеки за 

рахунок матеріально-

технічної допомоги уряду 

США 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  

  Створення центру оператив-

ного управління та контролю 

за рахунок матеріально-тех-

нічної допомоги уряду США 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Створення логістичної інфор-

маційної системи за рахунок 

матеріально-технічної допо-

моги уряду США 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  

  Створення медичної інфор-

маційну систему за рахунок 

матеріально-технічної допо-

моги уряду США 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  

  Створення інформаційної 

системи Сил Спеціальних 

операцій ЗС України за 

рахунок матеріально-техніч-

ної допомоги уряду США 

КССпО ЗСУ 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  

22.  Завдання 1.4.5. 

Вдосконалення системи 

управління Повітряних Сил 

Збройних Сил України з 

урахуванням модернізації 

системи управління 

цивільним повітряним рухом 

Удосконалення системи 

управління Повітряних Сил 

ЗС України з урахуванням 

характеристики спільного 

управління цивільно-воєнним 

повітряним рухом та 

модернізації системи 

управління цивільним 

повітряним рухом 

КПС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Удосконалено систему 

управління Повітряних 

Сил ЗС України з 

урахуванням характерис-

тики спільного управління 

цивільно-воєнним повітря-

ним рухом та модернізації 

системи управління цвіль-

ним повітряним рухом 

  Продовження виконання 

дослідно-конструкторської 

роботи шифр “Ореанда-ПС” 

КПС ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Удосконалено систему 

управління Повітряних 

Сил ЗС України з 

урахуванням 

характеристики спільного 

управління цивільно-

воєнним повітряним рухом 

та модернізації системи 

управління цивільним 
повітряним рухом 

  Закупівля комплектуючих для 

створення АСУ авіацією та 

ППО ЗС України 

КПС ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   

  Супроводження АСУ авіацією 

та ППО ЗС України 

КПС ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

  Включення до штатів мирного 

часу окремих полків зв’язку 

підрозділи з взаємодії з 

об’єднаною цивільно-

КПС ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Удосконалено систему 

управління ПС ЗС України 

з урахуванням 

характеристики спільного 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

військовою системою 

організації повітряного руху 

(ОЦВС ОПР) України 

управління цивільно-

воєнним повітряним рухом 

та модернізації системи 

управління цивільним 

повітряним рухом 

  Реалізація пілотного проекту 

Регіональної програми НАТО 

з безпеки повітряного 

простору (RASP) у рамках 

Трастового фонду НАТО з 

модернізації системи зв’язку 

та автоматизації управління 

військами Збройних Сил 

України 

КПС ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, УІТ 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Удосконалено систему 

управління Повітряних 

Сил ЗСУ з урахуванням 

характеристики спільного 

управління цивільно-

воєнним повітряним рухом 

та модернізації системи 

управління цивільним 

повітряним рухом 

23.  Завдання 1.4.6. 
Забезпечення інтеграції 

системи C4ISR з системою 

управління оборонними 

ресурсами 

Впровадження системи 

C4ISR, яка є взаємосумісною 

з системою управління 

оборонними ресурсами сил 

оборони відповідно до 

стандартних угод НАТО 

(STANAG), в тому числі 

таких компонентів: логістика і 

закупівлі; медичне лікування 

у взаємодії з цивільними 

медичними закладами; 

управління особовим 

складом; оборонне 

планування; генерація сил 

(формування, навчання); 

управління організаційною 

структурою 

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ, 

ВМД МОУ, 

ДКП, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено систему C4ISR є 

взаємосумісною з 

системою управління 

оборонними ресурсами сил 

оборони відповідно до 

стандартних угод НАТО 

(STANAG),  

  Інтеграція ядра системи 

оперативного (бойового) 

управління з системою 

управління оборонними 

ресурсами 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ,  

УІТ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

24.  Завдання 1.4.7. Створення 

системи ситуаційних центрів 

складових сектору оборони 

для оперативного прийняття 

рішень у сфері оборони 

Створення системи 

ситуаційних центрів для 

сектору оборони на базі 

захищених інформаційно-

телекомунікаційних систем 

ООШ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено систему 

ситуаційних центрів для 

сектору оборони на базі 

захищених інформаційно-

телекомунікаційних систем 

  Відпрацювання пропозицій до 

оперативно-технічних вимог 

до автоматизованої 

(інформаційно-аналітичної) 

системи Ситуаційного центру 

ЗС України 

ООШ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Пропозиції до ОТВ щодо 

автоматизованої (інформа-

ційно-аналітичної) системи 

Ситуаційного центру ЗС 

України 

  Закупівля телекомунікаційних 

комплектів та серверного 

обладнання для ситуаційних 

центрів 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, ООШ 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Створено систему 

ситуаційних центрів для 

сектору оборони на базі 

захищених інформаційно-

телекомунікаційних систем 

  Реалізація проекту з 

удосконалення спромож-

ностей (систем відображення 

бойової обстановки) Центру 

оперативного керівництва 

Збройних Сил України у 

рамках Трастового фонду 

НАТО з модернізації системи 

зв’язку та автоматизації 

управління військами 

Збройних Сил України 

ООШ ЗСУ,  

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено систему 

ситуаційних центрів для 

сектору оборони на базі 

захищених інформаційно-

телекомунікаційних систем 

25.  Завдання 1.4.8. Створення 

єдиної інформаційної 

системи управління 

оборонними ресурсами 
(Defense resources 

management information 

system – DRMIS) 

Створення єдиної 

інформаційної системи 

управління оборонними 

ресурсами (управління 
особовим складом, управління 

організаційною структурою, 

управління оборонним 

плануванням, матеріально-

технічним, медичним та 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено єдину 

інформаційну систему 

управління оборонними 

ресурсами (управління 
особовим складом, 

управління організаційною 

структурою, управління 

оборонним плануванням, 

матеріально-технічним, 
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Відповідальні 

за виконання 
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іншими видами забезпечення, 

управління закупівлями, 

управління майном, 

фінансами та бюджетом, 

адміністративно-господарсь-

кою діяльністю і докумен-

тообігом та ін.), яка відповідає 

стандартам, доктринам і 

рекомендаціям НАТО. 

Забезпечено сумісність та 

інтеграцію з системою 

командування, контролю, 

зв’язку, комп'ютерів, 

розвідки, спостереження, 

рекогносцировки (C4ISR) 

медичним та іншими 

видами забезпечення, 

управління закупівлями, 

управління майном, 

фінансами та бюджетом, 

адміністративно-господар-

ською діяльністю і 

документообігом та ін.), 

яка відповідає стандартам, 

доктринам і рекомендаціям 

НАТО. Забезпечено суміс-

ність та інтеграцію з систе-

мою командування, конт-

ролю, зв’язку, розвідки, 

спостереження, рекогно-

сцировки (C4ISR) 

  Створення структурних 

підрозділів на всіх рівнях 

військового управління для 

впровадження, підтримки та 

супроводження DRMIS 

ГШ ЗСУ, 

командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено структурні 

підрозділи на всіх рівнях 

військового управління для 

впровадження, підтримки 

та супроводження DRMIS 

  Створення у Збройних Силах 

України єдиної автома-

тизованої інформаційно-

аналітичної системи обліку та 

управління персоналом 

УІТ МОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ГУП ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Створено єдину 

інформаційну систему 

управління оборонними 

ресурсами (управління 

особовим складом, 

управління організаційною 

структурою, управління 

оборонним плануванням, 

матеріально-технічним, 

медичним та іншими 

видами забезпечення, 

управління закупівлями, 

управління майном, 

фінансами та бюджетом, 

адміністративно-господар-

  Супроводження єдиної 

автоматизованої інформа-

ційно-аналітичної системи 

обліку та управління 

персоналом 

УІТ МОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ГУП ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

  Запровадження у Збройних 

Силах України захищених 

апаратно-програмних комп-

лексів єдиної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної 

УІТ МОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ГУП ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 
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№ 
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Завдання Зміст заходу 
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за виконання 
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системи обліку та управління 

персоналом 

ською діяльністю і 

документообігом та ін.), 

яка відповідає стандартам, 

доктринам і рекомендаціям 

НАТО. Забезпечено 

сумісність та інтеграцію з 

системою командування, 

контролю, зв'язку, 

комп’ютерів, розвідки, 

спостереження, рекогно-

сцировки (C4ISR) 

  Забезпечення подальшого 

розгортання інформаційно-

аналітичної системи 

планування мобілізаційного 

розгортання 

УІТ МОУ, 
ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 
ГУП ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

  Створення інформаційної 

системи управління 

фінансами та бюджетом 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ, 
ДФ МОУ 

   До   

30 грудня 

2019 року 

 Створено інформаційну 

систему управління 

фінансами та бюджетом 

  Створення інформаційної 

системи управління 

закупівлями 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

ДДЗ та ПМР, 
ДВТПРОВТ 

МОУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Створено інформаційну 

систему управління 

закупівлями 

  Створення інформаційної 

системи управління 

матеріально-технічним 

забезпеченням 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

ДДЗ та ПМР, 
ДВТПРОВТ 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено інформаційну  

систему управління 

матеріально-технічним 

забезпеченням 

  Створення інформаційної 

системи управління медичним 

забезпеченням 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ 

   До  

 30 грудня 

2019 року 

 Створено інформаційну 

систему управління 

медичним забезпеченням 

  Створення інформаційної 

системи управління майном 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ, ДДЗ 
та ПМР МОУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Створено інформаційну 

систему управління 

майном 

  
Створення інформаційної 

системи управління 

організаційною структурою 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Створено інформаційну  

систему управління 

організаційною 

структурою 

  Створення інформаційної 

системи управління 

УІТ МОУ, 
ГШ ЗСУ 

   до 30 

грудня 

 Створено інформаційну  

систему управління 
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адміністративною діяльністю 2019 року адміністративною 

діяльністю 

  Розроблення проекту інфор-

маційної інфраструктури 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Розроблено проект інфор-

маційної інфраструктури 

  Розроблення та введення в 

дію системи стандартів та 

настанов щодо управління 

життєвим циклом систем 

інформаційної інфраструк-

тури, документуванням, 

управлінням ресурсами, 

вимогами щодо 

інтероперабольності, 

нормативні документи щодо 

управління якістю та 

методики оцінювання зрілості 

сервісів 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Розроблено та введено в 

дію систему стандартів та 

настанов щодо управління 

життєвим циклом систем 

інформаційної інфраструк-

тури, документуванням, 

управління ресурсами, 

вимогами щодо інтер-

операбольності, норма-

тивні документи щодо 

управління якістю та 

методики оцінювання 

зрілості сервісів. Створено 

систему управління якістю 

  Розгортання першої черги 

інформаційної інфраструк-

тури: побудува ЦОДів, 

створення ситуаційного 

центру, розгортання першої 

черги Сore Services та CОІ 

Services, забезпечення 

міграції користувачів та  

визначених комунікаційно-

інформаційних систем (CIS), 

проведення навчання, 

введення в дослідну та 
промислову експлуатацію 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Розгорнуто першу чергу 

інформаційної інфрастру-

ктури: побудовано ЦОДи, 

створено ситуаційний 

центр, розгорнуто першу 

чергу Сore Services та CОІ 

Services, забезпечено 

міграцію користувачів та  

визначених комунікаційно-

інформаційних систем 

(CIS), проведено навчання, 

введено в дослідну та 
промислову експлуатацію 

  Створення відповідних 

комплексних систем захисту 

інформації, служби безпеки 

CIS та підтримки 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Створено відповідні 

комплексні системи 

захисту інформації, 

служби безпеки CIS та 
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інформаційної інфра-

структури, забезпечити 

впровадження необхідних 

процесів та сервісів, навчання 

підтримки інформаційної 

інфраструктури, забезпе-

чено впровадження 

необхідних процесів та 

сервісів, навчання 

персоналу 

  Розгортання другої черги 

інформаційної інфраструк-

тури: побудува ЦОДів, 

розгорнути Сore Services та 

CОІ Services другої черги, 

забезпечення міграції 

користувачів та визначених 

комунікаційно-інформаційних 

систем (CIS), організація 

проведення навчання, 

введення в дослідну та 

промислову експлуатацію 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Розгорнуто другу чергу 

інформаційної інфраструк-

тури: побудувано ЦОДи, 

розгорнуто Сore Services та 

CОІ Services другої черги, 

забезпечено міграцію 

користувачів та 

визначених комунікаційно-

інформаційних систем 

(CIS), організовано 

проведення навчання, 

введено в дослідну 

експлуатацію, введено в 

промислову експлуатацію 

  Створення системи 

управління сервісами, 

здійснення переходу на 

обслуговування користувачів 

за угодами про рівень надання 

послуги (Service Level 

Agreements, SLA) 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Створено систему 

управління сервісами,  

здійснено перехід на 

обслуговування користу-

вачів за угодами про рівень 

надання послуги (Service 

Level Agreements, SLA) 

  Розгортання третьої черги 

інформаційної інфраструк-

тури: розгортання Сore 

Services та CОІ Services 
передбачених Технічним 

проектом в повному обсязі, 

забезпечення міграції всіх 

користувачів МО України і ЗС 

України та всіх існуючих 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Розгорнуто третю чергу 

інформаційної інфраструк-

тури: розгорнуто Сore 

Services та CОІ Services 
передбачених Технічним 

проектом в повному обсязі, 

забезпечено міграцію всіх 

користувачів МО України і 

ЗС України та всіх 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

інформаційних систем МО 

України і ЗС України, 

організація проведення 

навчання, введення в 

промислову експлуатацію 

існуючих інформаційних 

систем МО України і ЗС 

України, організувано 

проведення навчання, 

введено в промислову 

експлуатацію 

  Створення інтегрованої 

інформаційної системи 

(інтеграційної моделі) DRMIS 

та C4ISR 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено інтегровану 

інформаційну систему 

(інтеграційну модель) 

DRMIS та C4ISR 

26.  Оперативна ціль 1.5. 

Удосконалення системи 

кібербезпеки та захисту 

інформації 

Створення в Міністерстві 

оборони України, інших 

складових сектору оборони 

підрозділів з кіберзахисту, 

протидії технічним розвідкам, 

впровадження заходів із 

захисту інформації відповідно 

до вимог нормативно-

правових актів України та з 

урахуванням стандартів 

НАТО і ISO/IEC 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Створено в Міністерстві 

оборони України, інших 

складових сектору оборони 

підрозділи з кіберзахисту, 

протидії технічним 

розвідкам, впровадження 

заходів із захисту 

інформації відповідно до 

вимог нормативно-

правових актів України та 

з урахуванням стандартів 

НАТО і ISO/IEC 

27.  Завдання 1.5.1. Розробка 

плану дій згідно зі 

стратегією кібербезпеки за 

координації Апарату Ради 

національної безпеки і 

оборони України 

Розроблення Плану дій з 

реалізації заходів Стратегії 

кібернетичної безпеки 

України: 

ГШ ЗСУ,  

за сприяння 

АРНБОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

План дій з реалізації 

заходів Стратегії 

кібернетичної безпеки 

України 

 розроблення щорічних Планів 

дій уповноваженого органу із 

захисту інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-
телекомунікаційних системах 

Міноборони та Збройних Сил 

України на наступний рік з 

реалізації заходів Стратегії 

кібербезпеки України, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, види 

ЗСУ, ОК ЗСУ, 

за сприянням 

НКЦ 
АРНОБУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Плани дій уповноваженого 

органу із захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-
телекомунікаційних 

системах Міноборони та 

Збройних Сил України на 

наступний рік з реалізації 

заходів Стратегії 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

надання пропозицій до 

проекту плану  заходів з  

реалізації Стратегії 

кібербезпеки на наступний рік 

до Національного 

координаційного центру при 

РНБО України; 

кібербезпеки України. 

 Пропозицій до проекту 

плану  заходів з  реалізації 

Стратегії кібербезпеки на 

наступний рік  

  підготовка та подання 

пропозицій до Адміністрації 

Держспецзв’язку до проекту 

плану заходів на відповідний 

рік з реалізації Стратегії 

кібербезпеки України 

УІТ МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, НУОУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Пропозиції до плану дій з 

реалізації заходів Стратегії 

кібернетичної безпеки 

України 

28.  Завдання 1.5.2. Формування 

структурних підрозділів в 

Міністерстві оборони і 

Генеральному штабі 

Збройних Сил України, 

відповідальних за протидію 

агресії (у тому числі 

технічним розвідкам) в 

кіберпросторі та кіберзахист 

Створення відділу безпеки 

інформації в Головному 

управлінні зв’язку та 

інформаційних систем (J6) 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ  

 

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про відділ 

безпеки інформації в 

Головному управлінні 

зв’язку та інформаційних 

систем ГШ ЗСУ (J6) 

 

  Створення відділу 

кібернетичної безпеки 

Головного управління зв’язку 

та інформаційних систем (J6), 

який відповідає за протидію 

агресії в кіберпросторі 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про відділ 

кібернетичної безпеки 

Головного управління 

зв’язку та інформаційних 

систем (J6) 

  Надання військовій частині 

А0334 повного переліку 
повноважень на виконання 

робіт з технічного захисту 

інформації для власних 

потреб військ зв’язку 

Збройних Сил України у 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ, 
ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

 

 

До  

30 грудня 
2016 року 

    Проведення військовою 

частиною А0334 робіт з 
допуску до експлуатації 

телекомунікаційного 

обладнання, що 

використовується 

(планується до 
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Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

рамках Дозволу на 

проведення робіт з технічного 

захисту інформації для 

власних потреб № Д-10/1234 

від 23 березня 2005, наданого 

Генеральному штабу 

Збройних Сил України 

 

 

 

 

 

використання) в мережі 

обміну службовою 

інформацією Збройних 

Сил України відповідно до 

керівних документів у 

сфері КЗІ та ТЗІ. Введення 

в експлуатацію об’єктів 

інформаційної діяльності 

при нарощуванні 

захищеної системи обміну 

інформацією Збройних 

Сил України 

  Забезпечення комплектування 

Головного об’єднаного 

центру захисту інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних системах 

ЗС України (військова 

частина А0334) та 

підпорядкованих йому 

регіональних центрів захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки, а саме: 3-го, 7-го, 8-

го та нових центрів у містах 

Вінниця, Чернігів, Миколаїв 

сучасним обладнанням з 

захисту інформації та 

кібербезпеки для  досягнення 

їх технічної сумісності з 

відповідними підрозділами 

збройних сил держав – членів 

НАТО 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Забезпечено 

комплектування 

підрозділів захисту інфор-

мації та кібернетичної 

безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних 

системах сучасним 

обладнанням з 

кібербезпеки для 

досягнення їх оперативної 

і технічної сумісності з 

відповідними підрозділами 

збройних сил держав – 

членів НАТО 

 

  Внесення доповнень в накази  

Міністра оборони України 

щодо покладання на  Головне 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   В наказах Міністерства 

оборони України Головне 

управління зв’язку та 
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Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

управління зв’язку та 

інформаційних систем 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

функції уповноваженого 

органу із захисту інформації 

та кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних системах 

Міністерства оборони 

України та Збройних Сил 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформаційних систем 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

визначене уповноваженим 

органом із захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах Міністерства 

оборони України та 

Збройних Сил України 

  Об’єднання органів 

шифрованого, кодованого та 

засекреченого зв’язку 

Збройних Сил України в один 

єдиний Центральний орган 

засекреченого зв’язку 

Міністерства оборони 

України та Збройних Сил 

України з покладанням 

функції на організацію 

засекреченого, кодованого та 

шифрованого зв’язку на 

Головне управління зв’язку та 

інформаційних систем 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ  

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   В наказах Міністерства 

оборони України Головне 

управління зв’язку та 

інформаційних систем 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

визначене уповноваженим 

органом із захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах Міністерства 

оборони України та 

Збройних Сил України 

  Забезпечення розвитку 

підрозділів захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки інформаційно-

телекомунікаційної системи 

Збройних Сил України з 

метою досягнення їх 

оперативної і технічної 

ГШ ЗСУ     До 

 30 грудня 

2020 року 

Забезпечено розвиток під-

розділів захисту інфор-

мації та кібернетичної 

безпеки інформаційно-

телекомунікаційної сис-

теми ЗС України з метою 

досягнення їх оперативної 

і технічної сумісності з 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 
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сумісності з відповідними 

підрозділами збройних сил 

держав – членів НАТО 

відповідними підрозділами 

збройних сил держав – 

членів НАТО 

  Створення (введення до 

штату) в управліннях зв’язку 

штабів видів Збройних Сил 

України, оперативних 

командувань, Командуванні 

сил Спеціальних операцій, 

Командуванні ВДВ, 

Об’єднаному оперативному 

штабі, у військових частинах, 

вищих військових навчальних 

закладах, військово-медичних 

установах та на 

інформаційно-

телекомунікаційних вузлах 

оперативно-стратегічної та 

оперативної ланок управління 

штатних відділів (служб) 

захисту інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних системах 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ,  

ГУП ГШ ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

 

 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Створено в Міністерстві 

оборони України, інших 

складових сектору оборони 

підрозділи із захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах, здійснено 

впровадження заходів із 

захисту інформації та 

кібербезпеки відповідно до 

вимог нормативно-

правових актів України та 

з урахуванням стандартів 

НАТО і ISO/IEC 

 

 

 

 

 

  Введення штатної посади 

офіцера з захисту інформації 

та кібернетичної безпеки до 

штатів штабів  кожної 

військової частини тактичної 

ланки управління 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ,  

ГУП ГШ ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

  

 

До 

 30 грудня 

2018 року 

  В штати штабів кожної 

військової частини 

тактичної ланки 

управління введена штатна 

посада офіцера з 

кібернетичної безпеки  

  Внесення змін до відповідних 
наказів Міністра оборони 

України з метою введення 

військово-облікової 

спеціальності із захисту 

інформації та кібернетичної 

ГУОМП ГШ 
ЗСУ,  

ГУП ГШ ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

 До 
 30 грудня 

2017 року 

   В наказах Міністерства 
оборони України 

визначена військово-

облікова спеціальність із  

захисту інформації та 

кібернетичної безпеки в 
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Відповідальні 

за виконання 
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безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах 

  Створення структурних 

підрозділів з протидії 

технічним розвідкам у видах 

Збройних Сил України та 

оперативних командуваннях, 

в тактичній ланці 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

ЦУЗІК ГШ 

ЗСУ 

 

  До  

30  грудня 

2018 року 

 

  Створено в Міністерстві  

оборони України, 

Збройних Силах України, 

інших складових сектору 

оборони підрозділи з 

протидії технічним  

розвідкам 

 

  Участь підрозділів захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки інформаційно-

телекомунікаційної системи 

Збройних Сил України у 

міжнародних навчаннях з 

кібербезпеки 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Розвиток підрозділів 

захисту інформації та 

кібернетичної безпеки 

інформаційно-телекомуні-

каційної системи ЗС 

України 

29.  Завдання 1.5.3. Створення 

системи реагування на 

комп’ютерні надзвичайні 

події для захисту інформації 

і державних інформаційних 

ресурсів у кіберпросторі 

Створення регіональних 

центрів захисту інформації та 

кібернетичної безпеки (у 

містах Вінниця, Чернігів, 

Миколаїв): 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Створено регіональні 

центри захисту інформації 

та кібернетичної безпеки (у 

містах Вінниця, Чернігів, 

Миколаїв) 

 у складі Головного 

об’єднаного центру захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

ЗС України (військова 

частина А0334) створення 
регіональних центрів захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки (у містах Вінниця, 

Чернігів, Миколаїв) 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ  

 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про регіональні 

центри захисту інформації 

та кібернетичної безпеки (у 

містах Вінниця, Чернігів, 

Миколаїв) 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Створення центру адміністра-

торів безпеки інформаційно-

телекомунікаційної системи 

та центру безпеки інформації 

у складі Головного 

об’єднаного центру захисту 

інформації та кібербезпеки в 

інформаційно-телекомуніка-

ційній системі Збройних Сил 

України 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ  

 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про центр 

адміністраторів безпеки 

інформаційно-телекомуні-

каційної системи та центр 

безпеки інформації в 

складі Головного 

об'єднаного центру захисту 

інформації та кібербезпеки 

в інформаційно-телекому-

нікаційній системі 

Збройних Сил України 

  Забезпечення набуття 

бойових спроможностей 

підрозділами кібербезпеки і 

захисту інформації в 

інформаційно-телекомуніка-

ційних системах усіх 

складових сил оборони. 

Посилення технічних 

можливостей команди 

реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події України 

CERT-UA 

 

ГШ ЗСУ   До 

 30 грудня 

2018 року 

  Набуто бойових спромог-

ностей підрозділами 

кібербезпеки і захисту 

інформації в інфор-

маційно-телекомунікацій-

них системах усіх 

складових сил оборони 

Посилено технічні 

можливості команди 

реагування на комп'ютерні 

надзвичайні події України 

CERT-UA 

  Участь підрозділів захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

Збройних Сил України у 

загальнодержавних навчаннях 

з кібербезпеки 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

 ГУВСтаМО 

ГШ ЗСУ, 

 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Підрозділами захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах Збройних Сил 

України набото досвід по 

забезпеченню 

кібероборони держави 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Участь підрозділів захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

Збройних Сил України у 

впровадженні протоколів 

спільних дій суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки під 

час виявлення кібератак та 

кіберінцидентів. 

 

 

 

 

Забезпечення набуття 

бойових спроможностей 

підрозділами захисту 

інформації та кібернетичної 

безпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

Збройних Сил України 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

 ГУВСтаМО 

ГШ ЗСУ, 

 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Підрозділами захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах Збройних Сил 

України забезпечено 

виконання протоколів 

спільних дій суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки 

під час виявлення 

кібератак та 

кіберінцидентів. 

 

Набуто бойових спромог-

ностей підрозділами  

захисту інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах Збройних Сил 

України 

30.  Завдання 1.5.4. Розробка 

національних алгоритмів, 

заходів і процедур для 

захисту інформації в 

електронному вигляді на 

основі стандартів НАТО та 

ISO/IEC 

Впровадження в діяльність 

Міністерства оборони 

України та Збройних Сил 

України заходів із захисту 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

відповідно до вимог 

нормативно-правових актів 

України та з урахуванням 

стандартів провідних країн 

світу, Європейського союзу,  

НАТО і ISO/IEC 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

В інформаційно-

телекомунікаційних 

системах Міністерства 

оборони України та 

Збройних Сил України 

впроваджені заходи із 

захисту інформації в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах відповідно до 

вимог нормативно-

правових актів України та 

з урахуванням стандартів 

НАТО і ISO/IEC 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Посилення спроможностей 

Збройних Сил України та 

інших складових сектору 

оборони як суб’єктів 

національної системи 

кібербезпеки 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Посилено спроможності 

Збройних Сил України та 

інших складових сектору 

оборони як суб'єктів 

національної системи 

кібербезпеки 

  Впровадження системи 

захисту інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних системах 

Міністерства оборони 

України та Збройних Сил 

України із урахуванням 

стандартів провідних країн 

світу, НАТО і ISO/IEC 

(зокрема за рахунок проекту 

Трастового фонду Україна – 

НАТО з питань кіберзахисту) 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

В Міністерстві оборони 

України та Збройних силах 

України впроваджено 

систему захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах з урахуванням 

стандартів НАТО і 

ISO/IEC 

 

  Розробка пропозицій та 

проектів щодо національних 

алгоритмів, заходів і процедур 

для захисту інформації в 

електронному вигляді на 

основі стандартів провідних 

країн світу, НАТО та ISO/IEC  

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, 

ВІТІ,  

НУОУ, 

ЦНДІ ЗСУ 

 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Розроблені пропозиції та 

проекти щодо 

національних алгоритмів, 

заходів і процедур для 

захисту інформації в 

електронному вигляді на 

основі стандартів НАТО та 

ISO/IEC 

31.  Завдання 1.5.5. Розробка та 

впровадження 

організаційно-технічних 

заходів для посилення 
кіберзахисту в 

інформаційно- 

телекомунікаційних 

системах усіх складових 

сектору оборони 

Створення системи 

управління інформаційною та 

кібербезпекою. 

Посилено спроможності 
складових сектору оборони 

щодо виявлення, припинення 

і розкриття фактів, пов’язаних 

з несанкціонованим доступом, 

порушенням конфіден-

ГШ ЗСУ, 

УІТ МОУ 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Створено систему 

управління інформаційною 

та кібербезпекою. 

Посилено спроможності 
складових сектору оборони 

щодо виявлення, 

припинення і розкриття 

фактів, пов'язаних з 

несанкціонованим 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

ційності, цілісності та 

автентичності інформації з 

обмеженим доступом. 

Забезпечення виконання 

вимог нормативних 

документів у сфері захисту 

інформації та протидії 

технічним розвідкам 

доступом, порушенням 

конфіденційності, 

цілісності та автентичності 

інформації з обмеженим 

доступом.  

Забезпечено виконання 

вимог нормативних 

документів у сфері захисту 

інформації та протидії 

технічним розвідкам 

  Головним та регіональними 

центрами захисту інформації 

та кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних системах 

забезпечений контроль за 

виконанням вимог 

нормативних документів у 

сфері захисту інформації та 

кібернетичної безпеки, 

протидії технічним розвідкам 

в інформаційно-

телекомунікаційних системах 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

   До 

 30 грудня 

2019 року 

 Підрозділами захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки в 

інформаційно-

телекомунікаційних 

системах забезпечений 

контроль за виконанням 

вимог нормативних 

документів у сфері захисту 

інформації та 

кібернетичної безпеки, 

протидії технічним 

розвідкам в інформаційно-

телекомунікаційних 

системах 

  Закупівля обладнання та 

програмного забезпечення 

кіберзахисту та кібербезпеки: 

ГУЗ та ІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Обладнання та програмне 

забезпечення кіберзахисту 

та кібербезпеки 

  закупівля та укомплектування 

Збройних Сил України 

засобами криптографічного 
захисту інформації, 

спеціального зв’язку, 

контролю безпеки інформації 

та технічного захисту 

інформації, кібернетичного 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

    До  

30 грудня 

2020 року 

В інформаційно-

телекомунікаційні системи 

Збройних Сил України 
впроваджені сучасні 

засоби криптографічного 

захисту інформації, 

спеціального зв’язку, 

контролю безпеки 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

захисту та кібернетичної 

безпеки 

 

інформації та технічного 

захисту інформації 

  розробка та впровадження 

комплексних систем захисту 

інформації в захищеній 

системі обміну інформацією 

Збройних Сил України та в 

мережі обміну службовою 

інформацією Збройних Сил 

України.  

Розробка типових технічних 

завдань (типового комплекту 

організаційно-технічних 

документів) на створення 

комплексів технічного 

захисту інформації на 

об’єктах інформаційної 

діяльності із встановленими 

абонентськими пристроями 

урядового (засекреченого) 

зв’язку 

 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Забезпечення захисту 

інформації на 

автоматизованих робочих 

місцях ЗСОІ ЗС України та 

МОСІ ЗС України. 

Забезпечення захисту 

інформації з обмеженим 

доступом на об’єктах 

інформаційної діяльності зі 

встановленими 

абонентськими 

пристроями урядового 

(засекреченого) зв’язку, 

при нарощувані ЗСОІ ЗС 

України 

32.  Оперативна ціль 1.6. 

Підвищення ефективності 

існуючих антикорупційних 

органів та незалежних 

контролюючих інституцій з 

метою зменшення 

корупційних ризиків у 

діяльності сил оборони 

Запровадження єдиних 

процесів та правил, що 

сприяють культурі 

несприйняття корупції і 

високому рівню державного 

управління відповідно до 

міжнародних стандартів, та 

створення єдиної системи в 

Міністерстві оборони України 

і Збройних Силах України з 

виховання доброчесності 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

  До кінця 

2018 року 

  Упроваджено єдині 

процеси та правила, що 

сприяють культурі 

несприйняття корупції і 

високому рівню 

державного управління 

відповідно до міжнародних 

стандартів, та створено 

єдину систему в 

Міністерстві оборони 

України і Збройних Силах 

України з виховання 

доброчесності 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Створення ефективних 

антикорупційних органів та 

незалежних контролюючих 

інституцій з метою 

зменшення корупційних 

ризиків у діяльності органів 

військового управління, сил 

оборони 

ВПЗ та ВК 

МОУ,  

ДВА МОУ, 

ЮД МОУ 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Створено єдину систему в 

Міноборони і Збройних 

Силах з виховання 

доброчесності, сприяння 

культурі несприйняття 

корупції 

33.  Завдання 1.6.1. Розроблення 

інтегрованих систем, 

процесів, правил, 

нормативних актів, що 

сприяють культурі 

несприйняття корупції і 

високому рівню державного 

управління відповідно до 

міжнародних стандартів 

Досягнення рейтингу С в 

Transparency International 

ВПЗ та ВК 

МОУ,  

ДВА МОУ, 

ЮД МОУ 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Досягнуто рейтинг С в 

Transparency International 

 Створення Консультативного 

комітету та налагодження 

зовнішнього антикоруп-

ційного моніторингу 

ВПЗ та ВК 

МОУ,  

ДВА МОУ, 

ЮД МОУ 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    Налагоджено зовнішній 

антикорупційний моніто-

ринг і створено 

Консультативний комітет 

 Передбачення у положеннях 

структурних підрозділів 

Міноборони та Генерального 

штабу ЗС України функції 

внутрішнього контролю та 

управління ризиками 

ВПЗ та ВК 

МОУ, 

ДВА МОУ, 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    До положень структурних 

підрозділів Міноборони та 

Генерального штабу ЗС 

України уведено функції 

внутрішнього контролю та 

управління ризиками 

34.  Завдання 1.6.2. Зменшення 

втрат оборонного бюджету 

від корупційних 

правопорушень 

Забезпечення виконання 

Програми Міністерства 

оборони України з протидії 

корупції 

ВПЗ та ВК 

МОУ,  

ДВА МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Забезпечено виконання 

Програми Міністерства 

оборони України з протидії 

корупції 

  Забезпечення абсолютної 

нетерпимості до корупції та 
здійснення заходів щодо 

притягнення до відпові-

дальності всіх осіб, які 

вчинили корупційні 

правопорушення 

ВПЗ та ВК 

МОУ,  
ДВА МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ 

До 

 30 грудня 
2016 року 

Постійно  Постійно  Постійно  Постійно  Забезпечена абсолютна 

нетерпимість до корупції 
та здійснено заходи щодо 

притягнення до 

відповідальності всіх осіб, 

які вчинили корупційні 

правопорушення 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Запровадження критеріїв 

оцінки ефективності заходів 

щодо запобігання корупції в 

секторі безпеки і оборони, 

розроблених за участю 

міжнародної неурядової 

організації "Transparency 

International", Центру 

виховання доброчесності в 

оборонному секторі (м.Осло, 

Королівство Норвегія), а 

також у рамках реалізації 

Програми НАТО з побудови 

цілісності, прозорості, 

підзвітності, запроваджено 

доброчесність та зниження 

корупційних ризиків у роботі 

оборонних і безпекових 

інституцій 

ВПЗ та ВК 

МОУ,  

ДВА МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ 

До кінця 

2016 року 

    Впроваджено критерії 

оцінки ефективності 

заходів щодо запобігання 

корупції в секторі безпеки 

і оборони, розроблених за 

участю міжнародної 

неурядової організації 

"Transparency Interna-

tional", Центру виховання 

доброчесності в оборон-

ному секторі (м.Осло, 

Королівство Норвегія), а 

також у рамках реалізації 

Програми НАТО з 

побудови цілісності, 

прозорості, підзвітності, 

запроваджено доброчес-

ність та зниження 

корупційних ризиків у 

роботі оборонних і 

безпекових інституцій 

35.  Завдання 1.6.3. Підвищення 

спроможностей 

внутрішнього аудиту 

Забезпечення 100 % 

внутрішніх аудиторів, які 

пройшли навчання 

міжнародним акредитованим 

стандартам 

ДВА МОУ  До 

 30 грудня 

2017 року 

   100% внутрішніх 

аудиторів ДВА МОУ 

пройшли навчання за  

міжнародними та  

національними 

стандартами 

  Організація навчань та 

підвищення кваліфікацій 

внутрішніх аудиторів ДВА 

МОУ за міжнародними та 

національними стандартами 

ДВА МОУ  До 

 30 грудня 

2017 року 

   100% внутрішніх 

аудиторів ДВА МОУ 

пройшли навчання за  

міжнародними та  

національними 

стандартами 

  Розроблення Плану заходів 

щодо управління ризиками 

ДВА МОУ До 

 30 грудня 

2016 року 

    Затверджено Міністром 

оборони України план 

зменшення ризиків 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Забезпечення виконання 

структурними підрозділами 

МОУ та ГШ ЗСУ Плану 

заходів щодо управління 

ризиками 

Структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

Червень, 

Жовтень 

2016 року 

Січень 

2017 року 

   Досягнення економічного 

ефекту (підвищення 

ефективності управління 

державними, фінансовими, 

матеріальними та іншими 

ресурсами). Подання звітів 

через ДВА МОУ 

  Запровадження в аудиті 

підходів, заснованих на 

ризиках 

ДВА МОУ   До 

 30 грудня 

2018 року 

  Запроваджено підходи, 

засновані на ризиках, в 

аудиті 

  Розробити та затвердити 

внутрішні документи з питань 

ризик-орієнтовного плану-

вання внутрішніх аудитів 

ДВА МОУ  До 

 30 грудня 

2017 року 

   Затверджено Настанову з 

ризик-орієнтовного плану-

вання внутрішніх аудитів. 

Удосконалено ризик-

орієнтовне планування 

внутрішнього аудиту 

  Забезпечення проведення 

міжнародними експертами 

зовнішньої міжнародної 

оцінки якості внутрішнього 

аудиту 

ДВА МОУ   До 

 30 грудня 

2018 року 

  Забезпечено успішну 

зовнішню оцінку 

внутрішніх стандартів 

аудиту, яка проведена 

міжнародними експертами 

  Створити Департамент 

внутрішнього аудиту 

Міноборони як незалежної 

структури, підпорядкованої 

Міністру оборони України 

ДВА МОУ До 

 30 грудня 

2016 року 

    Сформовано внутрішній 

аудит як незалежну 

структуру, підпорядковану 

Міністру оборони України 

36.  Завдання 1.6.4. Підвищення 

спроможностей Центру з 

питань виховання 

доброчесності 

Національного університету 
оборони України імені Івана 

Черняховського 

Забезпечення виконання 

програми розвитку Центру з 

питань виховання 

доброчесності на 2016 – 2018 

роки 

НУОУ, 

ВПЗ та ВК 

МОУ 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Забезпечено виконання 

програми розвитку Центру 

з питань виховання 

доброчесності на 2016 – 

2018 роки 

  Забезпечення виконання 

Плану комунікацій у сфері 

протидії корупції 

НУОУ, 

ВПЗ та ВК 

МОУ 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    Забезпечено виконання 

Плану комунікацій у сфері 

протидії корупції. 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

Досягнуто високого рівня 

інформованості особового 

складу Міноборони, ЗС 

України та громадськості у 

сфері протидії корупції 

  Створення веб-сайту 

Наукового центру проблем 

запобігання корупції у секторі 

безпеки і оборони 

НУОУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Створено веб-сайт Центру 

з питань виховання 

доброчесності і супутніх 

матеріалів. Забезпечено 

інформування громадсь-

кості про діяльність 

Наукового центру проблем 

запобігання корупції у 

секторі безпеки і оборони 

37.  Завдання 1.6.5. Створення 

єдиної системи в 

Міністерстві оборони та 

Збройних Силах України з 

виховання доброчесності, 

що підпорядковується 

заступнику Міністра 

оборони України і 

відповідає за політику, 

інструкції, директиви, 

координацію і моніторинг у 

сфері виховання 

доброчесності 

Створення єдиної системи в 

Міністерстві оборони України 

та Збройних Силах України 

щодо виховання 

доброчесності 

ВПЗ та ВК 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено єдину систему в 

Міністерстві оборони 

України та Збройних 

Силах України щодо 

виховання доброчесності 

 Створення у складі апарату 

Міністерства оборони 

України Відділ з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

ВПЗ та ВК 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Створено єдину систему в 

Міністерстві оборони 

України та Збройних 

Силах України щодо 

виховання доброчесності 

 Створення територіальних 

підрозділів з питань 

запобігання та виявлення 

корупції з метою моніторингу 

дотримання антикорупційного 

законодавства у Збройних 

Силах України  

ВПЗ та ВК 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Створено територіальні 

підрозділи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

  Визначення (призначення) та 

навчання уповноважених осіб 

з питань виявлення та 

запобігання корупції в 

органах військового 

ВПЗ та ВК 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-

ний акт Міноборони щодо 

визначення (призначення) 

та організації навчання 

уповноважених осіб з 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

управління, військових 

частинах, установах, закладах 

та державних підприємствах 

питань виявлення та 

запобігання корупції в 

органах військового 

управління, військових 

частинах, установах, 

закладах та державних 

підприємствах 

  Розроблення організаційно-

методичних вказівок з питань 

реалізації антикорупційної 

політики держави в діяльності 

Міноборони та Збройних Сил 

України. Визначення органам 

військового управління 

основних завдань та порядку 

їх виконання у сфері 

запобігання та виявлення 

корупції 

ВПЗ та ВК 

МОУ 

Грудень 

2016 року 

Грудень 

2017 року 

Грудень 

2018 року 

Грудень 

2019 року 

Грудень 

2020 року 

Відпрацьовано норматив-

ний акт Міноборони щодо 

затвердження організа-

ційно-методичних вказівок 

з питань реалізації 

антикорупційної політики 

держави  

38.  Оперативна ціль 1.7. 

Становлення та розбудова 

спроможностей сил оборони 

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 

Створити комунікаційні 

спроможності на 

стратегічному, оперативному 

та тактичному рівнях, що 

забезпечують інтеграцію та 

підтримку стратегічних 

комунікацій на усіх рівнях 

планування та впровадження 

політики у сфері безпеки і 

оборони 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Створено комунікаційні 

спроможності на 

стратегічному, 

оперативному та 

тактичному рівнях, що 

забезпечують інтеграції та 

підтримки стратегічними 

комунікаціями на усіх 

рівнях планування та 

впровадження політики у 

сфері безпеки і оборони 

39.  Завдання 1.7.1. Створення 

та розвиток комунікаційних 

спроможностей 

Міністерства оборони та 

Формування у Міністерстві 

оборони та Збройних Силах 

України єдиного механізму 

виконання завдань у сфері 

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Наявність у Міністерстві 

оборони та Збройних 

Силах України єдиного 

механізму виконання 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

Збройних Сил України, що 

забезпечують інтеграцію та 

реалізацію функцій 

стратегічних комунікацій на 

всіх рівнях планування та 

реалізації політики у сфері 

безпеки і оборони 

стратегічних комунікацій з 

чітко визначеною ієрархією 

структур управління і 

контролю, розподілом 

обов'язків і відповідальності 

завдань у сфері 

стратегічних комунікацій з 

чітко визначеною 

ієрархією структур 

управління і контролю, 

розподілом обов'язків і 

відповідальності 

  Розроблення та затвердження 

наказу Міноборони “Про 

розвиток програми створення 

та функціонування системи 

комунікацій у Міноборони та 

Збройних Силах України” 

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт 

Міноборони щодо 

запровадження в  

Міноборони та Збройних 

Силах України єдиного 

механізму виконання 

завдань у сфері 

стратегічних комунікацій 

  Розроблення та затвердження 

наказу Міноборони “Про 

затвердження програми 

створення інформаційної 

інфраструктури у 

Міноборони” 

УІТ МОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, УКтаП 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Наявність у Міноборони та 

Збройних Силах України 

єдиного механізму 

виконання завдань у сфері 

стратегічних комунікацій 

  Розроблення та затвердження 

наказу Міноборони “Про 

організацію обміну 

інформацією у Міноборони та 

Збройних Силах України в 

рамках впровадження 

Національної 

телекомунікаційної мережі” 

 

УІТ МОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Наявність у Міноборони та 

Збройних Силах України 

єдиного механізму 

виконання завдань у сфері 

стратегічних комунікацій 

  Створення Ради зі 

стратегічних комунікацій 

Генерального штабу 

Збройних Сил України  

 

ГШ ЗСУ, 

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ  

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Створено Раду зі 

стратегічних комунікацій 

Генерального штабу 

Збройних Сил України  
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Відповідальні 

за виконання 
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  Розроблення та затвердження 

директиви Генерального 

штабу Збройних Сил України 

з організації стратегічних 

комунікацій 

ГОУ ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Директива Генерального 

штабу Збройних Сил 

України з організації 

стратегічних комунікацій 

  Розроблення та затвердження 

директиви Генерального 

штабу Збройних Сил України 

з реалізації комунікативної 

стратегії 

ГОУ ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Директива Генерального 

штабу Збройних Сил 

України з реалізації 

комунікативної стратегії 

  Створення у Міністерстві 

оборони та Збройних Силах 

України єдиного механізму 

виконання завдань у сфері 

стратегічних комунікацій з 

чітко визначеною ієрархією 

структур управління і 

контролю, розподілом 

обов'язків і відповідальності 

УКтаП МОУ, 

УЗГ ЗСУ, 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Наявність у Міноборони та 

ЗС України єдиного 

механізму виконання 

завдань у сфері 

стратегічних комунікацій з 

чіткою ієрархією структур 

управління і контролю, 

розподілом обов’язків і 

відповідальності 

  Організація імплементації 

організаційної структури 

стратегічних комунікацій для 

координації комунікаційної 

активності на стратегічному 

рівні відповідно до стандартів 

(принципів) НАТО для 

підтримки політики 

стратегічних комунікацій та 

координації комунікаційної 

діяльності 

УКтаП МОУ, 

УЗГ ЗСУ, 

УІТ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Імплементація організацій-

ної структури стратегічних 

комунікацій для корди-

нації комунікаційної 

активності на стратегіч-

ному рівні відповідно до 

стандартів (принципів) 

НАТО для підтримки 

політики стратегічних 

комунікацій та координації 

комунікаційної діяльності 

  Впровадження організаційної 
структури стратегічних 

комунікацій для координації 

комунікаційної активності на 

стратегічному рівні 

відповідно до стандартів 

УКтаП МОУ, 
УЗГ ЗСУ, 

УІТ МОУ, 

ГОУ ГШ ЗСУ 

  До  
30 грудня 

2018 року 

  Імплементація організацій-
ної структури стратегічних 

комунікацій для 

координації комунікацій-

ної активності на 

стратегічному рівні 
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(принципів) НАТО для 

підтримки політики 

стратегічних комунікацій та 

координації комунікаційної 

діяльності 

відповідно до стандартів 

(принципів) НАТО для 

підтримки політики 

стратегічних комунікацій 

та координації 

комунікаційної діяльності 

  Впровадження організаційної 

структури стратегічних 

комунікацій для координації 

комунікаційної активності на 

операційному та тактичному 

рівнях відповідно до 

стандартів (принципів) НАТО 

для підтримки політики 

стратегічних комунікацій 

УКтаП МОУ, 

УЗГ ЗСУ, 

УІТ МОУ, 

ГОУ ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Імплементація організацій-

ної структури стратегічних 

комунікацій для коорди-

нації комунікаційної 

активності на операцій-

ному та тактичному рівнях 

відповідно до стандартів 

(принципів) НАТО для 

підтримки політики 

стратегічних комунікацій 

  Забезпечення технічного 

оснащення відповідних 

підрозділів для ефективної 

реалізації функцій 

стратегічних комунікацій у 

Міністерстві оборони України 

та Збройних силах України з 

іншими комунікаційними 

системами 

Структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Технічне оснащення 

відповідних підрозділів 

для ефективної реалізації 

функцій стратегічних 

комунікацій у Міністерстві 

оборони України та 

Збройних силах України 

забезпечено та інтегровано 

з іншими комунікаційними 

системами 

  Забезпечення функціонування 

і включення до 

загальнодержавної системи 

моніторингу та оцінки 

інформаційного простору і 
прогнозування моніторинг 

інформаційного простору 

(включаючи медіа-моніторинг 

і вивчення громадської 

думки) та обмін аналітичними 

УКтаП МОУ, 

УЗГ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Моніторинг 

інформаційного простору 

(включаючи медіа-

моніторинг і вивчення 

громадської думки) та 
обмін аналітичними 

даними функціонують і 

включені до 

загальнодержавної системи 

моніторингу та оцінки 
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даними  інформаційного простору і 

прогнозування 

40.  Завдання 1.7.2. У рамках 

становлення загальнодер-

жавної системи стратегічних 

комунікацій розробити 

(удосконалити) відомчу 

нормативно-правову базу 

(політики, правила, посадові 

інструкції, закони тощо) 

щодо забезпечення функці-

онування стратегічних 

комунікацій у структурах 

Міністерства оборони та 

Збройних Сил України 

Розроблення та запровад-

ження політик та процесу 

для ефективного виконання 

завдань стратегічних 

комунікацій відповідно до 

стандартів НАТО, 

направлених на підтримку 

цілей загальної урядової 

комунікаційної стратегії 

УКтаП МОУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Наявність політик та 

процесу для ефективного 

виконання завдань 

стратегічних комунікацій 

відповідно до стандартів 

НАТО, направлених на 

підтримку цілей загальної 

урядової комунікаційної 

стратегії 

  Розроблення проекту 

нормативного документа, що 

передбачає включення 

інформаційних операцій і 

психологічних операцій як 

військових спроможностей 

для досягнення воєнних цілей, 

у загальнодержавну систему 

стратегічних комунікацій та 

забезпечує інтеграцію 

планування інформаційних 

операцій і психологічних 

операцій на стратегічному та 

операційному рівнях 

ГШ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

УКтаП МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нормативний 

документ, що передбачає 

включення інформаційних 

операцій і психологічних 

операцій як військових 

спроможностей для 

досягнення воєнних цілей, 

у загальнодержавну 

систему стратегічних 

комунікацій та забезпечує 

інтеграцію планування 

інформаційних операцій і 

психологічних операцій на 

стратегічному та 

операційному рівнях 

  Розроблення проекту 
Військового стандарту 

“Стратегічні комунікації 

держави у воєнній сфері. 

Терміни та визначення” 

УІТ МОУ 
ГУР МОУ,  

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ 

УЗГ ЗСУ, 

КССпО, 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-
ний документ, щодо 

затвердження Військового 

стандарту “Стратегічні 

комунікації держави у 

воєнній сфері. Терміни та 
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ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, ЦУЗІК 

ГШ ЗСУ, 

НУОУ, ВІТІ, 

ЖВІ, ВІКНУ 

визначення” 

  Впровадження інших 

нормативних документів для 

забезпечення втілення та 

інтеграції стратегічних 

комунікацій на всіх рівнях 

планування і впровадження 

політики у сфері безпеки і 

оборони 

УІТ МОУ 

ГУР МОУ,  

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ 

УЗГ ЗСУ, 

КССпО, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, ЦУЗІК, 

ГШ ЗСУ, 

НУОУ, ВІТІ, 

ЖВІ, ВІКНУ 

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено інші 

нормативні документи для 

забезпечення втілення та 

інтеграції стратегічних 

комунікацій на всіх рівнях 

планування і 

впровадження політики у 

сфері безпеки і оборони  

  Розроблення проекту Наказу 

Міністерства оборони 

України “Щодо створення та 

функціонування Системи 

стратегічних комунікацій МО 

України та ЗС України” 

(відповідно з існуючими 

підходами країн-членів НАТО 

в зазначеній сфері) 

УІТ МОУ 

ГУР МОУ,  

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ 

УЗГ ЗСУ, 

КССпО, 

ГУЗтаІС ГШ, 

ЦУЗІК ГШ, 

НУОУ, ВІТІ, 

ЖВІ, ВІКНУ 

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено наказ 

Міністерства оборони 

України 

  Розроблення та затвердження 

наказу Міноборони “Про 

удосконалення організаційних 
структур та технічне 

переоснащення сил і засобів 

інформаційно-психологічних 

операцій” 

КССпО ЗСУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано наказ 

Міністерства оборони 

“Про удосконалення 
організаційних структур та 

технічне переоснащення 

сил і засобів 

інформаційно-

психологічних операцій” 
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  Розроблення та впровадження 

військового стандарту 

“Система стратегічних 

комунікацій держави у 

воєнній сфері. Терміни та 

визначення” 

 

 

УІТ МОУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано акт 

Міністерства оборони про 

затвердження Військового 

стандарту “Система 

стратегічних комунікацій 

держави у воєнній сфері. 

Терміни та визначення” 

41.  Завдання 1.7.3. У рамках 

становлення загальнодер-

жавної системи стратегічних 

комунікацій запровадити 

систему професійного 

навчання та розвитку із 

комунікативних дисциплін 

для сил оборони 

Запровадження пілотних 

курсів із комунікаційних 

дисциплін, що інтегровані до 

загальнодержавної системи 

підготовки у сфері 

комунікацій, розроблені та 

запущені 

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Організовано пілотні курси 

із комунікаційних 

дисциплін, що інтегровані 

до загальнодержавної 

системи підготовки у сфері 

комунікацій, розроблені та 

запущені 

  Проведення курсів із 

комунікаційних дисциплін 

для прес-офіцерів Збройних 

Сил України за участю 

іноземних експертів 

УКтаП МОУ, 

УЦВС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

  Щороку, 

один раз на 

рік 

Щороку, 

один раз на 

рік 

Щороку, 

один раз на 

рік 

Організовано курси із 

комунікаційних дисциплін, 

що інтегровані до 

загальнодержавної системи 

підготовки у сфері 

комунікацій, розроблені та 

запущені 

 

  Проведення спецкурсів зі 

стратегічних комунікацій для 

керівного та командного 

складу Міноборони та ГШ 

Збройних Сил України  

 

УКтаП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

Щороку, 

один раз на 

рік 

Щороку, 

один раз на 

рік 

Щороку, 

один раз на 

рік 

Організовано обов’язковий 

спеціальний курс зі 

стратегічних комунікацій 

для керівного та 

командного складу 

  Підготовка фахівців 
оперативно-тактичного рівня 

підготовки “Управління 

інформаційною безпекою у 

ЗС України” в НУОУ 

 

НУОУ, ГОУ 
ГШ ЗСУ 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Укомплектування 
вакантних посад у 

відповідних ОВУ 

фахівцями з питань 

інформаційних операцій 
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42.  Стратегічна ціль 2: 
Ефективна політика, 

системи планування і 

управління ресурсами в 

секторі оборони з 

використанням сучасних 

євроатлантичних підходів 

Узгодження процесів форму-

вання політики, планування та 

управління ресурсами з 

євроатлантичними принципа-

ми та забезпечення створення 

адекватно тренованих, осна-

щених та забезпечених сил 

оборони, здатних ефективно 

виконувати завдання, 

визначені стратегічними доку-

менттами забезпечення 

національної безпеки 

України, здійснення оборони 

України та участь у 

міжнародних миротворчих 

операціях із підтримання 

миру та безпеки шляхом 

розвитку необхідних 

спроможностей у рамках 

визначених ресурсів 

Підкомітет 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Процеси формування 

політики, планування та 

управління ресурсами 

узгоджені з євроатлан-

тичними принципами та 

забезпечують створення 

адекватно тренованих, 

оснащених та забезпечених 

сил оборони, здатних 

ефективно виконувати 

завдання, визначені 

стратегічними документа-

ми забезпечення націо-

нальної безпеки України, 

здійснювати оборону 

України та брати участь у 

міжнародних миротворчих 

операціях із підтримання 

миру та безпеки шляхом 

розвитку необхідних 

спроможностей у рамках 

визначених ресурсів 

43.  Оперативна ціль 2.1. 

Впровадження процесу 

оборонного планування у 

сфері оборони відповідно до 

євроатлантичних принципів 

та підходів 

Удосконалення системи 

оборонного планування 

підтримання переходу на 

програмну систему 

оборонного та бюджетного 

планування, формування 

щорічного оборонного 

бюджету та забезпечення 

надійного бюджетного 

прогнозування на наступні 

два-три роки, яке буде 

включати реалістичні та 

доступні (в ціновому 

розумінні) положення, 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

  До кінця 

2018 року 

  Удосконалена система 

оборонного планування 

підтримуватиме перехід на 

програмну систему 

оборонного та бюджетного 

планування, формування 

щорічного оборонного 

бюджету та забезпечення 

надійного бюджетного 

прогнозування на наступні 

два-три роки, яке буде 

включати реалістичні та 

доступні (в ціновому 

розумінні) положення, 
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включаючи оперативні 

витрати та витрати на 

утримання (включаючи 

особовий склад), капітальні 

витрати (постачання основних 

зразків озброєння та техніки, 

інфраструктура, дослідження 

та розвиток), розкриті у 

достатній деталізації для 

підвищення відповідальності 

та ефективності (фінансової) 

управління (менеджменту) 

процесами планування та 

бюджетування Забезпечити 

надання консультативно-

дорадчої допомоги 

експертами держав – членів 

НАТО та Європейського 

Союзу щодо оборонного та 

бюджетного планування. 

Узгодити  систему 

планування у сфері оборони з 

державною системою 

прогнозування та 

стратегічного планування 

Опрацювати та затвердити 

керівні вказівки щодо 

здійснення довгострокового 

оборонного планування 

включаючи оперативні 

витрати та витрати на 

утримання (включаючи 

особовий склад), 

капітальні витрати 

(постачання основних 

зразків озброєння та 

техніки, інфраструктура, 

дослідження та розвиток), 

розкриті у достатній 

деталізації для підвищення 

відповідальності та 

ефективності (фінансової) 

управління (менеджменту) 

процесами планування та 

бюджетування Надається 

консультативно-дорадча 

допомога експертами 

держав – членів НАТО та 

Європейського Союзу 

щодо оборонного та 

бюджетного планування 

Систему планування у 

сфері оборони узгоджено з 

державною системою 

прогнозування та 

стратегічного планування 

Опрацьовано та 

затверджено керівні 

вказівки щодо здійснення 

довгострокового 

оборонного планування 

44.  Завдання 2.1.1. 

Впровадження системи 

планування для сектору 

безпеки і оборони на основі 

Забезпечення надання 

експертами євроатлантичних 

держав консультативно-

дорадчої допомоги щодо 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Експертами євроатлан-

тичних держав надається 

консультативно-дорадча 

допомога щодо оборон-
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євроатлантичних принципів 

та підходів як складової 

державної системи 

прогнозування та 

стратегічного планування 

оборонного та бюджетного 

планування 

ного та бюджетного 

планування 

  Узгодження системи 

планування в оборонному 

секторі з державною 

системою прогнозування та 

стратегічного планування 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Систему планування в 

оборонному секторі 

узгоджено з державною 

системою прогнозування 

та стратегічного 

планування 

  Опрацювання та затверд-

ження керівних вказівок щодо 

здійснення довгострокового 

оборонного планування 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-

но-правові акти, щодо 

затвердження керівних 

вказівок з питань 

здійснення довгостроко-

вого оборонного плану-

вання 

45.  Завдання 2.1.2. Формування 

збалансованої та 

синхронізованої системи 

розвитку сил оборони, що 

ґрунтується на плануванні 

на основі спроможностей та 

враховує зміну характеру 

воєнних і збройних 

конфліктів, форм і способів 

ведення збройної боротьби, 

як визначено Воєнною 

доктриною України 

Формування збалансованої та 

синхронізованої системи 

розвитку сил оборони на 

основі планування 

спроможностей, яка 

адаптована до змін характеру 

воєнних і збройних 

конфліктів, форм і способів 

ведення збройної боротьби, як 

визначено Воєнною 

доктриною України 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-

но-правові акти, щодо 

впровадження збалансо-

ваної та синхронізованої 

системи розвитку сил 

оборони на основі 

планування спромож-

ностей, яка адаптована до 

змін характеру воєнних і 

збройних конфліктів, форм 

і способів ведення 

збройної боротьби, як 

визначено Воєнною 
доктриною України 

  Узгодження планування 

розвитку сил оборони з 

плануванням соціально-

економічного розвитку 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

 ГШ ЗСУ, 

структурні 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-

но-правові акти, щодо 

впровадження планування 

розвитку сил оборони 
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України та бюджетним 

плануванням 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

узгоджено з плануванням 

соціально-економічного 

розвитку України та 

бюджетним плануванням 

  Розроблення документів 

оборонного планування, 

оперативного та бойового 

управління, статутів та 

настанов відповідно до 

євроатлантичних принципів 

та підходів, ураховуючи 

досвід проведення 

антитерористичних операцій 

ГШ ЗСУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-

но-правові акти, щодо 

системи документів 

оборонного планування, 

оперативного та бойового 

управління, статутів та 

настанов відповідно до 

євроатлантичних принци-

пів та підходів, досвіду 

проведення АТО 

46.  Завдання 2.1.3. 
Впровадження ефективного 

моніторингу та оцінки циклу 

опрацювання документів 

стосовно розвитку сил 

оборони 

Розроблення структури і 

процесів щодо моніторингу та 

оцінки циклічної розробки 

документів стосовно розвитку 

сил оборони 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-

но-правові акти, щодо 

затвердження структури і 

процесів моніторингу та 

оцінки циклічної розробки 

документів стосовно 

розвитку сил оборони 

47.  Завдання 2.1.4. Створення 

ефективного незалежного 

аналітичного забезпечення 

розвитку та впровадження 

документів з формування 

політики 

Визначення та проведення 

оцінки національних та 

міжнародних урядових і 

неурядових науково- 

дослідницьких інститутів та 

організацій держав – членів 

НАТО щодо можливості 

отримання експертної 

допомоги з питань 

оборонного та бюджетного 
планування 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

НУОУ, 

науково-

дослідні 

установи 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 
МОУ, ОВУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Визначено та проведено 

оцінку національних та 

міжнародних урядових і 

неурядових науково-

дослідницьких інститутів 

та організацій держав – 

членів НАТО щодо 

можливості отримання 

експертної допомоги з 

питань оборонного та 
бюджетного планування 

  Здійснення ефективного 

аналітичного забезпечення 

процесу прийняття рішень з 

питань оборонного та 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

 ГШ ЗСУ, 

НУОУ, 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Здійснюється ефективне 

аналітичне забезпечення 

процесу прийняття рішень 

з питань оборонного та 
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бюджетного планування за 

допомогою відповідних 

науково-дослідницьких 

інститутів і організацій 

науково-

дослідні 

установи 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

бюджетного планування за 

допомогою відповідних 

науково- дослідницьких 

інститутів і організацій 

48.  Завдання 2.1.5. Створення 

постійно діючих 

колегіальних органів для 

підготовки пропозицій 

вищому керівництву 

держави щодо визначення 

головних напрямів розвитку 

сил оборони, управління 

державними програмами та 

індивідуальними проектами 

у сфері оборонного та 

військового будівництва 

Забезпечення відповідності 

структури Комітету реформ 

Міністерства оборони та 

Збройних Сил України 

(Комітет реформ) визначеним 

стратегічним та оперативним 

цілям Стратегічного 

оборонного бюлетеня України 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

Серпень  

2016 року 

    Відпрацьовано наказ 

Міністерства оборони 

України  від 21.07.2016 

№ 374 “Питання Комітету 

реформ Міністерства 

оборони України та 

Збройних Сил України”, 

яким затверджено 

структуру Комітету 

реформ Міністерства 

оборони та Збройних Сил 

України, яка відповідає 

визначеним стратегічним 

та оперативним цілям 

Стратегічного оборонного 

бюлетеня України   

  Підготовка та затвердження 

Плану дій щодо 

впровадження оборонної 

реформи (дорожня карта 

оборонної реформи) та 

опубліковано на веб-сайті 

Міністерства оборони 

України 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

УК та П МОУ 

Серпень  

2016 року 

    Затверджено План дій 

щодо впровадження 

оборонної реформи 

(дорожня карта оборонної 

реформи) та опубліковано 

на веб-сайті Міністерства 

оборони України 

  Включення до складу 

Комітету реформ відповідних 

керівних посадових осіб 

Міністерства оборони 

України, Генерального штабу 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

Серпень  

2016 року 

    Відпрацьовано наказ 

Міністерства оборони 

України  від 21.07.2016 

№ 374 “Питання Комітету 

реформ Міністерства 
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Збройних Сил України, 

Збройних Сил України, 

керівних посадових осіб 

Національної гвардії України, 

Державної прикордонної 

служби України, інших 

складових сил оборони 

України та іноземних 

експертів з питань оборонного 

та бюджетного планування, 

планування розвитку 

спроможностей та державних 

закупівель 

МОУ, ОВУ оборони України та 

Збройних Сил України”, 

яким затверджено склад 

Комітету реформ 

Міністерства оборони 

України та Збройних Сил 

України (за посадами) 

  Забезпечення розгляду 

Комітетом реформ колектив-

них питань оборонного та 

бюджетного планування, які 

впливають на досягнення 

стратегічних цілей оборонної 

реформи та для забезпечення 

прийняття рішень першим 

заступником Міністра 

оборони України і 

начальником Генерального 

штабу – Головнокоман-

дувачем Збройних Сил 

України або координація 

рішень та доповіді Міністру 

оборони України 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ДФ МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Комітет реформ забезпечує 

колективний розгляд 

питань оборонного та 

бюджетного планування, 

які впливають на 

досягнення стратегічних 

цілей оборонної реформи 

та для забезпечення 

прийняття рішень першим 

заступником Міністра 

оборони України і 

начальником Генерального 

штабу – Головнокоманду-

вачем Збройних Сил 

України або координації 

рішень та доповіді 

Міністру оборони України 

  Забезпечення координації 

опрацювання Державної 

програми розвитку Збройних 

Сил України Комітетом 

реформ та її впровадження 

шляхом виконання її заходів і 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Комітет реформ координує 

опрацювання Державної 

програми розвитку 

Збройних Сил України та її 

впровадження шляхом 

виконання її заходів і 
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розроблення окремих 

державних оборонних 

програм (планів) 

 окремих державних 

оборонних програм 

(планів) 

49.  Завдання 2.1.6. Організація 

та підготовка особового 

складу і робочих груп для 

виконання основних 

елементів процесу 

оборонного планування 

Визначення вимог щодо 

посад, пов’язаних з 

оборонним плануванням 

(знання, навички та здібності) 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження вимог щодо 

посад, пов’язаних з 

оборонним плануванням 

(знання, навички та 

здібності) 

  Розробити та узгодити з 

євроатлантичними нормами 

та принципами освітні та 

тренувальні програми для 

підготовки відповідних 

фахівців з оборонного та 

бюджетного планування 

ДВОНСГП 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

затвердження нових, 

узгоджених з 

євроатлантичними 

нормами та принципами 

освітніх та тренувальних 

програм для підготовки 

відповідних фахівців 

  Здійснення відбору та 

навчання відповідного 

персоналу необхідним 

знанням та навичкам на 

курсах підготовки в Україні та 

за кордоном 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відповідний персонал 

відібрано та навчено 

необхідним знанням та 

навичкам на курсах 

підготовки в Україні та за 

кордоном. Персонал 

здатний виконувати 

основні елементи процесу 

оборонного планування 

  Формування груп та 

проведення їх тренувань для 

виконання основних елемен-
тів процесу оборонного 

планування 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 
ОВУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Сформовано групи та 

проведено їх тренування 

для виконання основних 
елементів процесу 

оборонного планування 

  Аналіз, розповсюдження та 

впровадження корисного 

досвіду індивідуальної та 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Корисний досвід індивіду-

альної та групової роботи в 

процесі оборонного плану-
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групової роботи в процесі 

оборонного планування 

постійно  

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ 

вання постійно аналізу-

ється, розповсюджується 

та впроваджується 

 

50.  Оперативна ціль 2.2. 

Створення інтегрованої 

системи управління 

ризиками як складової 

системи оборонного 

планування 

Створити інтегровану систему 

управління ризиками, яка 

надасть змогу уникнути 

стратегічних помилок, які 

можуть призвести до значних 

втрат у майбутньому 

(перевитрат фінансових 

ресурсів, неефективного 

використання економічного 

потенціалу держави тощо), 

забезпечить підтримку 

процесу прийняття рішень на 

довгострокову, середньостро-

кову та короткострокову 

перспективи, дозволить 

підвищити якість проведення 

оборонного планування 

складових сил оборони, 

підготовку відповідних 

документів оборонного 

планування, сприятиме 

формуванню необхідних 

оперативних (бойових, 

спеціальних) спроможностей 

складових сил оборони, які 

забезпечуватимуть 

гарантування воєнної безпеки 

і оборони держави 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

 До кінця 

2017 року 

   Створено інтегровану 

систему управління 

ризиками, яка надасть 

змогу уникнути 

стратегічних помилок, які 

можуть призвести до 

значних втрат у 

майбутньому (перевитрат 

фінансових ресурсів, 

неефективного викорис-

тання економічного 

потенціалу держави тощо), 

забезпечить підтримку 

процесу прийняття рішень 

на довгострокову, серед-

ньострокову та коротко-

строкову перспективи, 

дозволить підвищити 

якість проведення оборон-

ного планування складових 

сил оборони, підготовку 

відповідних документів 

оборонного планування, 

сприятиме формуванню 

необхідних оперативних 

(бойових, спеціальних) 

спроможностей складових 

сил оборони, які 

забезпечуватимуть гаран-

тування воєнної безпеки і 

оборони держави 
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51.  Завдання 2.2.1. Розроблення 

принципів функціонування 

інтегрованої системи 

управління ризиками в ході 

виконання урядових 

програм (планів) розвитку 

складових сектору оборони 

Підготовка та затвердження 

нормативно-правового акту 

щодо впровадження 

принципів управління 

ризиками 

ДВА МОУ, 

ДФ МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нормативно-

правовий акт щодо 

впровадження принципів 

управління ризиками 

52.  Завдання 2.2.2. Створення 

процесу систематичного 

моніторингу та оцінки 

впровадження Державних 

програм (планів) розвитку 

сил оборони 

Створення робочого органу з 

функціями моніторингу та 

оцінювання виконання 

Державних програм (планів) 

розвитку сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про робочий 

орган з функціями 

моніторингу та оцінювання 

виконання Державних 

програм (планів) розвитку 

сил оборони 

53.  Завдання 2.2.3. Створення 

системи аналізу розвитку 

сил оборони та її складових, 

узгодження завдань 

розвитку з можливостями 

ресурсного забезпечення 

Створення відповідної 

структури з функціями 

системного аналізу розвитку 

сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, НУОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати,  

організаційні структури та 

положення про відповідну 

структуру з функціями 

системного аналізу 

розвитку сил оборони 

54.  Оперативна ціль 2.3. 

Впровадження планування 

розвитку спроможностей 

сил оборони 

Систематизація процедур та 

документів оборонного 

планування, підвищення 

якості розробки і складання 

оборонного бюджету України.  

Створення з використанням 

досвіду держав Альянсу 

механізмів контролю за 

досягненням визначених 

спроможностей сил оборони 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Планування розвитку 

спроможностей сил 

оборони дає змогу 

систематизувати процеду-

ри та документи оборон-

ного планування, підвищи-

ти якість розробки і 

складання оборонного 

бюджету України; створені 

з використанням досвіду 
держав Альянсу механізми 

контролю за досягненням 

визначених спроможнос-

тей сил оборони 
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55.  Завдання 2.3.1. Планування 

та розроблення процесу 

розвитку спроможностей 

сил оборони відповідно до 

прикладів євроатлантичних 

держав та з урахуванням 

особливостей України 

Організація отримання 

відповідних інформаційних 

матеріалів та консультативно-

дорадчої допомоги від 

держав-партнерів щодо 

планування та розроблення 

процесу розвитку спромож-

ностей сил оборони 

відповідно до прикладів 

євроатлантичних держав та з 

урахуванням особливостей 

України 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Міністерство оборони 

України та Генеральний 

штаб Збройних Сил 

України отримали 

відповідні інформаційні 

матеріали та 

консультативно-дорадчу 

допомогу від держав- 

партнерів 

  Опрацювання концепції та 

організація втілення в 

практику процесу розробки 

спроможностей з урахуванням 

національних особливостей 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Міністерство оборони 

України та Генеральний 

штаб Збройних Сил 

України опрацювали 

концепцію та втілили в 

практику процес розробки 

спроможностей з 

урахуванням національних 

особливостей 

56.  Завдання 2.3.2. Створення 

основних елементів процесу 

розвитку спроможностей, як 

складової національної 

системи оборонного та 

безпекового планування, 

шляхом опрацювання 

доктрин, наказів та інших 

керівних документів 

відповідно до прикладів 

євроатлантичних держав 

Розроблення та узгодження 

керівних документів щодо 

процесу розвитку 

спроможностей у 

Міністерстві оборони 

України, Генеральному штабі 

Збройних Сил України та 

командуваннях видів 

Збройних Сил України 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нормативно-

правові акти, відповідні 

керівні документи щодо 

впровадження процесу 

розвитку спроможностей у 

Міністерстві оборони 

України, Генеральному 

штабі Збройних Сил 

України та командуваннях 

видів Збройних Сил 

України 

  Організація впровадження 

процесу розвитку спромож-

ностей шляхом видання 

доктрини, наказів та настанов 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нормативно-

правові акти, відповідні 

керівні документи 

(доктрини, накази, наста-
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ЗСУ нови) щодо впровадження 

процесу розвитку 

спроможностей 

57.  Завдання 2.3.3. Визначення 

зв’язку між процесами 

розвитку спроможностей, 

розвитку сил та бюджетним 

процесом сил оборони 

шляхом опрацювання 

доктрин, наказів та інших 

керівних документів 

відповідно до прикладів 

євроатлантичних держав 

Розроблення та впровадження 

доктрин, наказів та настанов 

щодо процесу взаємодії з 

питань розвитку 

спроможностей, розвитку сил 

та бюджетним процесом сил 

оборони між Міністерством 

оборони та Генеральним 

штабом Збройних Сил 

України та іншими складових 

сил оборони  

ДВПСПтаМС 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, ДФ 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Розроблено та узгоджено 

доктрини, накази та 

настанови щодо процесу 

взаємодії з питань 

розвитку спроможностей, 

розвитку сил та 

бюджетним процесом сил 

оборони між Міноборони 

та Генеральним штабом 

ЗСУ та іншими складових 

сил оборони 

  Координація впровадження в 

інших міністерствах, які 

мають у своєму складі сили 

оборони, процесу розвитку 

спроможностей шляхом 

видання доктрин, наказів та 

настанов 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ, інші 

складові сил 

оборони, 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Процес розвитку спромож-

ностей впроваджено в 

інших міністерствах, які 

мають у своєму складі 

сили оборони, шляхом 

видання доктрин, наказів 

та настанов 

  Проведення підготовки 

ключового персоналу інших 

складових сил оборони 

ДВОНСГП 

МОУ,  

ДВПСПтаМС 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони, 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Проведено підготовку 

ключового персоналу 

інших складових сил 

оборони 

58.  Завдання 2.3.4. Створення 

механізму контролю для 
забезпечення використання 

результатів процесу 

розвитку спроможностей як 

вихідних даних для програм 

розвитку науки і технологій, 

Забезпечення визначення 

процесу розвитку 
спроможностей як єдиного 

джерела керівництва та 

українських програм розвитку 

військової науки та 

технологій 

ДВОНСГП,  

ДВПСПтаМС 
МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 
2017 року 

   Процес розвитку спромож-

ностей визначено як єдине 
джерело керівництва щодо 

українських програм 

розвитку військової науки 

та технологій. 

Розроблено та узгоджено 
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постачання та закупівель у 

силах оборони відповідно до 

прикладів євроатлантичних 

держав 

 

складові процесу взаємодії 

з питань розвитку сил і 

спроможностей 

  Забезпечення визначення 

процесу розвитку спромож-

ностей як єдиного джерела 

керівництва українських 

програм державних 

закупівель та постачання 

ДВОНСГП 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Процес розвитку спромож-

ностей визначено як єдине 

джерело керівництва для 

українських програм 

державних закупівель та 

постачання 

  Забезпечення визначення 

процесу розвитку спромож-

ностей як єдиного джерела 

керівництва програм 

підготовки та проведення 

навчань 

ГШ ЗСУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ, 

ДВОНСГП, 

ДДЗтаПМР 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Процес розвитку спромож-

ностей визначено як єдине 

джерело керівництва 

програм підготовки та 

проведення навчань 

59.  Завдання 2.3.5. Організація 

та підготовка особового 

складу та робочих груп для 

виконання основних 

елементів процесу розвитку 

спроможностей 

Проведення підготовки клю-

чового персоналу Міністер-

ства оборони, Генерального 

штабу та видів (окремих родів 

військ) Збройних Сил України 

для виконання основних 

елементів процесу розвитку 

спроможностей 

НУОУ, 

ДКП МОУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Проведено підготовку 

ключового персоналу 

Міністерства оборони, 

Генерального штабу та 

видів (окремих родів 

військ) Збройних Сил 

України 

  Створення організаційної 

структури Міністерства 

оборони України, яка дозво-

лить ефективно управляти та 

виконувати програму 
розвитку спроможностей 

(збільшення існуючих або 

створення нових структурних 

підрозділів) 

 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Організаційна структура 

Міністерства оборони 

України дозволяє 

ефективно управляти та 

виконувати програму 
розвитку спроможностей 

(збільшення існуючих або 

створення нових 

структурних підрозділів) 
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60.  Оперативна ціль 2.4. 
Впровадження в бюджетну 

політику у сфері оборони 

євроатлантичних принципів 

та підходів щодо 

бюджетного планування 

Забезпечення узгодження 

бюджетного планування у 

сфері оборони з плануванням 

соціально-економічного 

розвитку держави та 

плануванням у секторі 

безпеки і оборони, 

впровадження відповідно до 

найкращих практик держав-

членів НАТО раціонального 

розподілу видатків на 

забезпечення утримання 

військ (сил), оперативні 

потреби та бойову підготовку, 

розвиток та закупівлю 

озброєння та військової і 

спеціальної техніки 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

 До кінця 

2017 року 

   Бюджетне планування у 

сфері оборони узгоджено з 

плануванням соціально- 

економічного розвитку 

держави та плануванням у 

секторі безпеки і оборони, 

впроваджено відповідно до 

найкращих практик держав 

– членів НАТО 

раціональний розподіл 

видатків на забезпечення 

утримання військ (сил), 

оперативні потреби та 

бойову підготовку, 

розвиток та закупівлю 

озброєння та військової і 

спеціальної техніки 

61.  Завдання 2.4.1. Узгодження 

бюджетного планування у 

сфері оборони з 

плануванням соціально- 

економічного розвитку 

держави та національного 

процесу оборонного та 

безпекового планування 

Унормування питання 

оборонного планування як 

складової планування сектору 

безпеки і оборони 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

ОВУ, види 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

унормування питання 

оборонного планування як 

складової планування 

сектору безпеки і оборони 

62.  Завдання 2.4.2. 

Впровадження системи 

державного економічного та 

бюджетного прогнозування з 

метою покращення 

планування управління 

оборонними ресурсами 

Визначення обсягів фінан-

сових та матеріальних 

ресурсів, необхідних для 

ефективного функціонування 

оборони із застосуванням 

програмно-цільового методу 

ГШ ЗСУ, 

ДФ МОУ,  

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

визначення обсягів фінан-

сових та матеріальних 

ресурсів, необхідних для 

ефективного функціону-

вання оборони із 

застосуванням програмно-

цільового методу 

  Розроблення проекту 

постанови КМУ “Про 

ДФ МОУ,  

 ГШ ЗСУ, 

До  

30 грудня 

    Відпрацьовано проект 

постанови КМУ щодо 
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Відповідальні 
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затвердження прогнозних 

показників видатків 

державного бюджету на 

потреби оборони на період до 

2022 року” 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

2016 року затвердження прогнозних 

показників видатків 

державного бюджету на 

потреби оборони на період 

до 2022 року 

63.  Завдання 2.4.3. 

Впровадження спільних 

підходів у сфері оборони 

щодо планування та 

управління ресурсами 

Впровадження спільних 

підходів щодо системи 

планування та управління 

ресурсами сектору безпеки та 

оборони 

ДФ МОУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Впроваджено спільні 

підходи щодо системи 

планування та управління 

ресурсами сектору безпеки 

та оборони 

64.  Завдання 2.4.4. 

Впровадження 

раціонального розподілу 

видатків на розвиток, бойову 

підготовку та оперативні 

заходи у відповідності з 

найкращою практикою 

держав – членів НАТО 

Впровадження раціонального 

розподілу витрат на розвиток, 

бойову підготовку, оперативні 

дії у відповідності з кращими 

практиками держав – членів 

НАТО 

ГШ ЗСУ,  

ДФ МОУ,  

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

До кінця 

2016 року 

Щороку Щороку Щороку Щороку Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

впровадження раціональ-

ного розподілу витрат на 

розвиток, бойову підго-

товку, оперативні дії у 

відповідності з кращими 

практиками держав – 

членів НАТО 

  Розроблення Планів 

утримання та розвитку 

Збройних Сил України на 

плановий рік, у яких  

передбачити раціональний 

розподіл витрат на розвиток, 

бойову підготовку, оперативні 

дії  

ГУОМП ГШ 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

Щороку 

(у місячний термін після затвердження кошторису МОУ на 

відповідний рік) 

Відпрацьовано План 

утримання та розвитку 

Збройних Сил України на 

плановий рік 

65.  Завдання 2.4.5. 
Впровадження максимальної 

прозорості, ефективності та 

заощадливості щодо 

використання ресурсів у 

сфері оборони 

Впровадження максимальної 
прозорості, ефективності та 

економічності використання 

ресурсів у секторі безпеки і 

оборони 

ДДЗ та ПМР, 
ДФ МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

До  
30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 
нормативні акти щодо 

впровадження макси-

мальної прозорості, 

ефективності та економіч-

ності використання 



69 
 

№ 

пп 
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за виконання 
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види ЗСУ ресурсів у секторі безпеки 

і оборони 

  Забезпечення максимальної 

прозорості (заощадженості) 

використання бюджетних 

коштів за допомогою системи 

електронних закупівель 

“ПроЗорро” 

ДДЗ та ПМР, 

ДФ МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

До кінця 

2016 року 

Щороку Щороку Щороку Щороку Можливість громадян в 

онлайн-режимі за 

допомогою системи 

електронних закупівель 

“ПроЗорро” ознайомитись 

з їх перебігом, особисто 

порівняти ціни, що 

склалися на торгах із 

середньоринковою 

66.  Завдання 2.4.6. Створення 

додаткових гарантій 

ресурсного забезпечення за 

рахунок державного 

матеріального резерву 

Реформування цілей 

призначення та використання 

запасів державного 

матеріального резерву 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ДДЗ та ПМР, 

ДФ МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

реформування цілей 

призначення та 

використання запасів 

державного матеріального 

резерву 

  Участь Міноборони та ГШ 

ЗСУ у проведенні 

Мінекономрозвитку та 

Держрезервом заходів щодо 

створення запасів 

стратегічного резерву для 

потреб оборони за рахунок 

державного матеріального 

резерву 

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  

ГШ ЗСУ,  

МВ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

створення запасів 

стратегічного резерву для 

потреб оборони 

  Визначення номенклатури та 

обсягів запасів, які необхідно 

утримувати у державному 
матеріальному резерві для 

забезпечення потреб 

Збройних Сил України в 

особливий період 

ГШ ЗСУ,  

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  
МВ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Визначено номенклатуру 

та обсягу запасів, які 

необхідно утримувати у 
державному матеріальному 

резерві для забезпечення 

потреб Збройних Сил 

України в особливий 

період 
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67.  Оперативна ціль 2.5. 
Створення інтегрованої 

системи закупівель у 

Міністерстві оборони 

України 

Упровадження системи 

закупівель відповідно до 

принципів і підходів, що 

застосовуються європей-

ськими державами та 

державами – членами НАТО. 

Забезпечення відкритості та 

прозорості системи 

електронних закупівель, 

поширення її дії на всі 

публічні закупівлі 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

упровадження системи 

закупівель відповідно до 

принципів і підходів, що 

застосовуються 

європейськими державами 

та державами – членами 

НАТО. 

Система електронних 

закупівель діє для всіх 

публічних закупівель, при 

цьому забезпечено її 

відкритість та прозорість 

  Створення єдиного 

підрозділу, відповідального за 

забезпечення Збройних Сил 

України (супроводження 

всього життєвого циклу 

предметів постачання від 

закупівлі до утилізації або 

реалізації як надлишкового 

майна). 

Здійснення поступового 

переходу від закупівель 

звичайних озброєнь через 

державне оборонне 

замовлення до сфери 

публічних закупівель 

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  

ЦРСМЗ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відповідно до рекомен-

дацій корпорації RAND та 

аналізу розбіжностей 

НАТО відбувся поступо-

вий перехід закупівель 

звичайних озброєнь через 

державне оборонне замов-

лення до сфери публічних 

закупівель. Створено єди-

ний підрозділ, відпові-

дальний за забезпечення 

Збройних Сил України 

(супроводження всього 

життєвого циклу предметів 

постачання від закупівлі до 

утилізації або реалізації як 

надлишкового майна) 

  Запровадження системи 

делегування повноважень (на 

укладання договорів з 

розподілом на фінансові рівні) 

та персоналізації 

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  

ЦРСМЗ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

упровадження інституту 

уповноважених осіб 

замовника відповідно до 
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відповідальності за 

забезпечення шляхом 

впровадження інституту 

уповноважених осіб 

замовника відповідно до 

Закону України “Про публічні 

закупівлі” 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

Закону України “Про 

публічні закупівлі”, та 

упровадження системи 

делегування повноважень 

(на укладання договорів з 

розподілом на фінансові 

рівні) та персоналізації 

відповідальності за 

забезпечення 

  Запровадження системи 

міжвідомчих інтегрованих 

проектних груп, які на чолі з 

уповноваженими особами 

будуть відповідати за 

закупівлю різних груп 

предметів постачання 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

упровадження системи 

міжвідомчих інтегрованих 

проектних груп, які на чолі 

з уповноваженими особами 

будуть відповідати за 

закупівлю різних груп 

предметів постачання 

  Створення на базі чотирьох 

територіальних оперативних 

командувань Централізовані 

закупівельні організації (ЦЗО) 

відповідно до Закону України 

“Про публічні закупівлі”, що 

проводять закупівлі для 

військових частин 

відповідного командування 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано нові штати, 

відповідні нормативні акти 

щодо створення на базі 

чотирьох територіальних 

оперативних командувань 

Централізованих закупі-

вельних організацій (ЦЗО) 

відповідно до Закону 

України “Про публічні 

закупівлі”, що проводять 

закупівлі для військових 

частин відповідного 

командування 

  Забезпечення приєднання 

Міністерства оборони 

України до всіх послуг та 

Партнерств Агенції НАТО з 

підтримки та постачання 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, 

міжнародні угоди щодо 

приєднання Міністерства 

оборони України до всіх 
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(АНПП) послуг та Партнерств 

Агенції НАТО з підтримки 

та постачання (АНПП) 

68.  Завдання 2.5.1. Розроблення 

системи закупівель у 

відповідності з вимогами 

національної системи 

оборонного та безпекового 

планування, включаючи 

централізовані та 

децентралізовані підходи 

щодо закупівель товарів, 

робіт та послуг за державні 

кошти. Створення системи 

делегування повноважень 

Розроблення відповідної 

законодавчої бази, яка 

визначає сучасну політику 

системи публічних закупівель 

для потреб оборони 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

інші документи 

законодавчої бази яка 

визначає сучасну політику 

системи публічних 

закупівель для потреб 

оборони 

  Забезпечення реалізації усіх 

рішень щодо державних 

закупівель через видання 

національних стратегічних 

документів 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Сто відсотків рішень щодо 

державних закупівель є 

похідними виданих 

національних стратегічних 

документів 

  Встановлення системи 

державних закупівель та 

пов’язання делегування 

повноважень в усій системі 

публічних закупівель 

Міністерства оборони 

України 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Встановлено систему 

державних закупівель та 

пов’язаного делегування 

повноважень в усій системі 

публічних закупівель 

Міністерства оборони 

України 

  Підготовка змін до 

законодавчої бази щодо 

розширення сфери публічних 

закупівель Міноборони до 
звичайних озброєнь та 

перегляду ролі Державного 

оборонного замовлення, а 

також перегляду переліку 

озброєння та військової 

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо внесення змін до 

законодавчої бази щодо 
розширення сфери 

публічних закупівель 

Міноборони до звичайних 

озброєнь та перегляду ролі 

Державного оборонного 
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техніки, що містять відомості, 

які становлять державну 

таємницю. Впровадження 

таких змін є політичним 

рішенням керівництва 

держави 

замовлення, а також 

перегляду переліку 

озброєння та військової 

техніки, що містять 

відомості, які становлять 

державну таємницю. 

Впровадження таких змін є 

політичним рішенням 

керівництва держави 

  Підготовка змін до 

законодавства, що надають 

Міністерству оборони 

України всі необхідні функції, 

що дозволять проводити 

прямі закупівлі матеріально-

технічних засобів, озброєння 

та військової техніки, робіт та 

послуг у нерезидентів 

України 

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо внесення змін до 

законодавчої бази щодо 

надання Міністерству 

оборони України всіх 

необхідних функцій, що 

дозволять проводити прямі 

закупівлі матеріально-

технічних засобів, 

озброєння та військової 

техніки, робіт та послуг у 

нерезидентів України 

  Забезпечення приєднання до 

Несистемних брокерських 

послуг та Партнерства з 

підтримки спільного 

управління предметами 

постачання Агенції НАТО з 

підтримки та постачання 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, 

міжнародні угоди щодо 

приєднання Міністерства 

оборони України до 

Несистемних брокерських 

послуг та Партнерства з 

підтримки спільного 

управління предметами 

постачання Агенції НАТО 

з підтримки та постачання 

  Забезпечення підготовки та 

подачі заявок щодо 

приєднання до всіх інших 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано заявки 

(проекти міжнародних 

угод) щодо приєднання до 
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Відповідальні 
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Партнерств Агенції НАТО з 

підтримки та постачання 

(Партнерство з підтримки 

військово-морської логістики, 

Партнерство з підтримки з 

питань боєприпасів, 

Партнерство D3, Медичне 

партнерство тощо) 

всіх інших Партнерств 

Агенції НАТО з підтримки 

та постачання 

(Партнерство з підтримки 

військово-морської 

логістики, Партнерство з 

підтримки з питань 

боєприпасів, Партнерство 

D3, Медичне партнерство 

тощо) 

  Забезпечення приєднання до 

всіх послуг та Партнерств 

Агенції НАТО з підтримки та 

постачання (АНПП) 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, 

міжнародні угоди щодо 

приєднання Міністерства 

оборони України до всіх 

послуг та Партнерств 

Агенції НАТО з підтримки 

та постачання (АНПП) 

  Впровадження інституту 

(структурного підрозділу) 

уповноважених осіб 

замовника відповідно до 

Закону України “Про публічні 

закупівлі” 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

упровадження інституту 

(структурного підрозділу) 

уповноважених осіб 

замовника відповідно до 

Закону України “Про 

публічні закупівлі” 

  Запровадження системи 

міжвідомчих інтегрованих 

проектних груп, що на чолі з 

уповноваженими особами 

будуть відповідати за 
закупівлю різних груп 

предметів постачання 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

упровадження системи 

міжвідомчих інтегрованих 

проектних груп, що на чолі 
з уповноваженими особами 

будуть відповідати за 

закупівлю різних груп 

предметів постачання 
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  Створення на базі чотирьох 

територіальних оперативних 

командувань Централізовані 

закупівельні організації (ЦЗО) 

відповідно до Закону України 

“Про публічні закупівлі”, що 

проводять закупівлі для 

військових частин 

відповідного командування 

ДДЗ та ПМР 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано нові штати, 

відповідні нормативні акти 

щодо створення на базі 

чотирьох територіальних 

оперативних командувань 

Централізованих закупі-

вельних організацій (ЦЗО) 

відповідно до Закону 

України “Про публічні 

закупівлі”, що проводять 

закупівлі для військових 

частин відповідного 

командування 

69.  Завдання 2.5.2. Визначення 

системи електронних 

закупівель як основного 

методу для здійснення всіх 

закупівель 

Забезпечення здійснення всіх 

(100 %) державних закупівель 

через систему електронних 

закупівель 

ДДЗтаПМР 

МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Сто відсотків державних 

закупівель здійснюється 

через систему електронних 

закупівель 

70.  Завдання 2.5.3. Створення 

механізму забезпечення 

відкритості та прозорості 

організацій та проведення 

тендерних процедур і 

визначення переможців 

Створення тендерних 

комітетів (на підставі цінової 

вартості закупівель) з 

проведення тендерних 

процедур за участю як 

вітчизняних, так і іноземних 

учасників 

ДДЗтаПМР 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2017 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

створення тендерних 

комітетів  з проведення 

тендерних процедур за 

участю як вітчизняних, так 

і іноземних учасників 

  Забезпечення підготовки та 

затвердження Плану 

публічного оприлюднення та 

його реалізацію 

ДДЗтаПМР 

МОУ 

 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено та 

виконується План 

публічного оприлюднення 

  Здійснення публічного 

оприлюднення всіх укладених 
договорів на постачання 

визначеної номенклатури 

матеріально-технічних засобів 

для потреб сил оборони 

ДДЗтаПМР 

МОУ 

 До  

30 грудня 
2017 року 

   Здійснюється публічне 

оприлюднення всіх 
укладених договорів на 

постачання визначеної 

номенклатури матеріаль-

но-технічних засобів для 

потреб сил оборони 
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71.  Завдання 2.5.4. 
Впровадження всебічного 

контролю за дотриманням 

вищезазначених заходів і 

забезпеченням якісного 

використання фінансового 

ресурсу Міністерством 

оборони України шляхом 

здійснення ефективного 

внутрішнього та 

зовнішнього аудиту та 

нагляду 

Забезпечення перевірок 

зовнішнім аудитом, суб’єкт 

якого визначається Урядом, 

ста відсотків контрактів від 

одного постачальника  

ДДЗтаПМР 

МОУ, ДВА 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Сто відсотків контрактів 

від одного постачальника 

перевіряються зовнішнім 

аудитом, суб’єкт якого 

визначається Урядом 

 Підготовка та надання до 

Верховної Ради України звіту 

аудиту для його  

оприлюднення 

 

ДДЗтаПМР 

МОУ, ДВА 

МОУ 

 До кінця 

2017 року 

Щороку Щороку Щороку Звіт аудиту щорічно 

надається до Верховної 

Ради України та 

оприлюднюється 

  Забезпечення обов’язкового 

отримання (витребування) 

аркушів доброчинності від 

усіх компаній, що беруть 

участь у тендерах 

 

ДДЗтаПМР 

МОУ, ДВА 

МОУ 

 До кінця 

2017 року 

Щороку Щороку Щороку Налагодження механізму 

за яким всі компанії, що 

беруть участь у тендерах, 

надають аркуші 

доброчинності 

  Забезпечення здійснення 

обов’язкової ротації 

персоналу системи державних 

закупівель кожні три роки 

ДДЗтаПМР 

МОУ, ДВА 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

  кожні три 

роки 

Налагодження механізму 

за яким весь персонал 

системи державних 

закупівель здійснює 

ротацію кожні три роки 

72.  Завдання 2.5.5. Створення 

відповідної програми 

професійної підготовки для 

персоналу, що залучається 

до процесу закупівель 

Забезпечення проведення 

фахової підготовки ста 

відсотків персоналу системи 

державних закупівель 

ДДЗтаПМР 

МОУ, 

ДКП МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Сто відсотків персоналу 

системи державних 

закупівель пройшло 

фахову підготовку 

73.  Оперативна ціль 2.6. 

Удосконалення механізму 

формування та виконання 
державного оборонного 

замовлення 

Забезпечення формування 

державного оборонного 

замовлення на трирічний 
період з можливістю 

щорічного коригування його 

показників, запроваджено 

новітні технології вироб-

ництва військової техніки, 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 
реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Забезпечено формування 

державного оборонного 

замовлення на трирічний 
період з можливістю 

щорічного коригування 

його показників, запро-

ваджено новітні технології 

виробництва військової 
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створено замкнені цикли 

розроблення і виробництва 

основних видів озброєння, 

військової і спеціальної 

техніки, досягнуто повної 

незалежності виробництва від 

поставок обладнання, 

комплектуючих та матеріалів 

із Російської Федерації 

техніки, створено замкнені 

цикли розроблення і 

виробництва основних 

видів озброєння, військо-

вої і спеціальної техніки, 

досягнуто повної незалеж-

ності виробництва від 

поставок обладнання, ком-

плектуючих та матеріалів 

із Російської Федерації 

74.  Завдання 2.6.1. 
Забезпечення формування 

державного оборонного 

замовлення на період до 

трьох років із щорічним 

коригуванням його 

показників 

Організація унормовання 

питання щодо порядку 

формування, затвердження та 

реалізації державного 

оборонного замовлення з 

розроблення, закупівлі 

озброєння та військової 

техніки, досягнуто повної 

незалежності виробництва від 

поставок обладнання, 

комплектуючих та матеріалів 

із Російської Федерації 

Мінеконом- 

розвитку, 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

унормування питання 

порядку формування, 

затвердження та реалізації 

державного оборонного 

замовлення з розроблення, 

закупівлі озброєння та 

військової техніки, досяг-

нуто повної незалежності 

виробництва від поставок 

обладнання, комплекту-

ючих та матеріалів із 

Російської Федерації 

  Здійснення переходу до 

формування державного 

оборонного замовлення на три 

роки із щорічним уточненням 

його показників 

Мінеконом- 

розвитку, 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

формування державного 

оборонного замовлення на 

трирічний період 

75.  Завдання 2.6.2. Залучення 

до прийняття рішень про 
розроблення і закупівлю 

нових зразків озброєння і 

військової техніки 

незалежних експертів, 

неурядових аналітичних 

Залучення до процесу 

прийняття рішень щодо 
розроблення і закупівлі нових 

зразків ОВТ незалежних 

експертів, неурядових 

аналітичних центрів, 

командування видів ЗСУ, 

Мінеконом- 

розвитку, 
ДВТПРОВТ 

МОУ, ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 
2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 
урегулювання питання 

залучення незалежних 

експертів, неурядових 

аналітичних центрів, 

командування видів 
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центрів, командування видів 

Збройних Сил України, 

представників оборонно-

промислового комплексу 

представників оборонно-

промислового комплексу 

Збройних Сил України, 

представників оборонно-

промислового комплексу 

до прийняття рішення з 

розроблення і закупівлі 

нових зразків ОВТ 

76.  Завдання 2.6.3. 

Запровадження новітніх 

технологій виробництва 

військової техніки, 

створення замкнених циклів 

розроблення і виробництва 

основних видів озброєння, 

військової і спеціальної 

техніки 

Запровадження в оборонно-

промисловому комплексі 

новітніх технологій 

виробництва військової 

техніки, створити замкнені 

цикли розроблення і  

виробництва основних видів 

ОВТ. Досягти повну 

незалежність виробництва від 

поставок обладнання, 

комплектуючих та матеріалів 

із Російської Федерації 

 

Міноборони, 

Мінеконом-

розвитку, ДК 

“Укроборон-

пром”, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 

ЦНДІ ОВТ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

Державної цільової 

програми реформування і 

розвитку оборонно-

промислового комплексу 

на період до 2020 року 

  Розроблення пропозицій 

(ініціювання прискорення 

прийняття) до закону України 

“Про створення та 

виробництво озброєння, 

військової та спеціальної 

техніки” 

 

Мінеконом-

розвитку, 

ЦНДІ ОВТ 

ЗСУ 

Протягом 

2016 року 

    Пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

проекту Закону України 

“Про створення та 

виробництво озброєння, 

військової та спеціальної 

техніки” 

77.  Завдання 2.6.4. Розроблення 

та реалізація планів 

поглибленого військово-

технічного співробітництва з 
державами – стратегічними 

партнерами України 

Унормування питання 

міжнародного військово-

технічного співробітництва з 

державами-стратегічними 
партнерами України 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, 

міжнародні угоди щодо 

унормування питання 
міжнародного військово-

технічного співробітниц-

тва з державами-

стратегічними партнерами 

України 
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  Розроблення пропозицій 

(ініціювання прискорення 

прийняття) закону України 

“Про військово-технічне 

співробітництво” 

Мінеконом-

розвитку, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 

 ЦНДІ ОВТ 

ЗСУ 

Протягом 

2016 року 

    Пропозиції до 

Мінекономрозвитку до 

Закону України 

  Розроблення пропозицій 

(ініціювання прискорення 

прийняття) закону України 

“Про офсетні угоди” 

Мінеконом-

розвитку, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 

 ЦНДІ ОВТ 

ЗСУ 

Протягом 

2016 року 

    Пропозиції до 

Мінекономрозвитку до 

Закону України 

78.  Завдання 2.6.5. 

Забезпечення Збройних Сил 

України найсучаснішими 

зразками озброєння та 

військової техніки від 

провідних держав світу 

Удосконалення системи 

державного експортного 

контролю з метою приведення 

її у відповідність із вимогами 

і стандартами держав – членів 

НАТО стосовно захисту 

оборонних технологій та 

контролю за їх кінцевим 

використанням 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

удосконалення системи 

державного експортного 

контролю з метою 

приведення її у 

відповідність із вимогами і 

стандартами держав – 

членів НАТО стосовно 

захисту оборонних 

технологій та контролю за 

їх кінцевим використанням 

 

79.  Оперативна ціль 2.7. 

Запровадження системи 

управління інфраструктурою 

та її розвитком 

Оновлення системи управ-

ління військовою інфраструк-

турою та її розвиток дають 

змогу створити автономні 

військові бази, що відповіда-

ють визначеним оперативним 
потребам, підрозділи сил обо-

рони забезпечені малогаба-

ритними і малопомітними 

польовими модулями 

 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Оновлена система 

управління військовою 

інфраструктурою та її 

розвиток дають змогу 

створити автономні 

військові бази, що 
відповідають визначеним 

оперативним потребам, 

підрозділи сил оборони 

забезпечені 
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80.  Завдання 2.7.1. 
Запровадження системи 

управління інфраструктурою 

відповідно до оперативних 

потреб 

Запровадження системи 

управління інфраструктурою, 

в основу якої покладено 

потреби сил оборони 

ГКЕУ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано проекти 

нормативно-правових актів 

щодо функціонування 

системи управління 

інфраструктурою 

81.  Завдання 2.7.2. Створення 

на базі військових містечок 

системи автономних 

військових баз із 

необхідною 

інфраструктурою для 

розташування військових 

частин, фондом службового 

житла та соціально-

побутовими об’єктами для 

військовослужбовців та 

членів їхніх сімей 

 

Приведення умов функціону-

вання військових частин (баз) 

у відповідність євроатлан-

тичним принципам, в тому 

числі щодо їх автономності, 

структури, розміщення 

соціально-побутових об’єктів 

для забезпечення 

повсякденної діяльності та 

потреб військовослужбовців і 

членів їх сімей 

ГКЕУ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Умови функціонування 

військових частин (бази) 

відповідають євроатлан-

тичним принципам, в тому 

числі щодо їх 

автономності, структури, 

розміщення соціально-

побутових об’єктів для 

забезпечення повсякденної 

діяльності та потреб 

військовослужбовців і 

членів їх сімей 

  Повернення до сфери 

управління Міноборони 

чотирьох військових містечок, 

відновлення та будівництво 

військових об’єктів 

 

ГКЕУ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

Протягом 

2016 року 

    Виконання заходів з 

ремонтно-будівельних 

робіт на 121 об’єкті 

  Створення потужних 

військових баз з необхідними 

об’єктами для розкварти-

рування, підготовки та 

повсякденної діяльності 

військових частин, а також 

об’єктами соціально-
культурного, медичного, 

торговельного та побутового 

забезпечення військовослуж-

бовців та членів їх сімей 

 

ГКЕУ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Будівництво (реконструк-

ція) – 798 військових 

об’єктів; 

Капітальний ремонт – 2426 

об’єктів 
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82.  Завдання 2.7.3. 
Забезпечення підрозділів 

малогабаритними і 

малопомітними польовими 

модулями для розміщення 

особового складу в районах 

виконання завдань 

 

Забезпечити підрозділи 

малогабаритними і 

малопомітними польовими 

модулями для розміщення 

особового складу в районах 

виконання завдань  

ГШ ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Наявність в операційних 

районах (полігонах) 

достатньої кількості 

модулів, які відповідають 

оперативним (бойовим) 

завданням 

83.  Оперативна ціль 2.8. 
Позбавлення Міністерства 

оборони України 

невластивих йому функцій 

Здійснення заходів щодо 

позбавлення Міністерства 

оборони України в 

установленому порядку 

невластивих йому функцій, у 

тому числі з управління 

державними компаніями за 

винятком тих, які виконують 

найбільш важливі функції в 

секторі оборони 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

 До кінця 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо позбавлення в 

установленому порядку 

Міністерства оборони 

України невластивих йому 

функцій, у тому числі з 

управління державними 

компаніями за винятком 

тих, які виконують 

найбільш важливі функції 

в секторі оборони 

84.  Завдання 2.8.1. Формування 

переліку найбільш важливих 

функцій для сектору 

оборони 

Формування та затвердження 

в установленому порядку 

переліку найбільш важливих 

функцій з деталізацією по 

кожній функції 

ГУМР, ВМД 

МОУ, ГКЕУ 

ЗСУ, 

Мінеконом-

розвитку, за 

підтримки 

КМУ та 

АРНБОУУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

затвердження переліку 

функцій з деталізацією по 

кожній функції 

85.  Завдання 2.8.2. Визначення 

переліку компаній, що 

задіяні у виконанні найбільш 
важливих функцій або 

можуть бути задіяні у 

рамках модернізації сектору 

оборони 

Визначення та затвердження в 

установленому порядку пере-

ліку компаній, що задіяні у 
виконанні найбільш важливих 

функцій або можуть бути 

задіяні у рамках модернізації 

сектору оборони, з аргумен-

тацією по кожній компанії 

ГУМР, ВМД 

МОУ, ГКЕУ 

ЗСУ, 
Мінеконом-

розвитку, за 

підтримки 

КМУ та 

АРНБОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

затвердження переліку 
компаній з аргументацією 

по кожній компанії 
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86.  Завдання 2.8.3. Передача 

уповноваженому органу 

компаній, що не задіяні у 

виконанні найбільш 

важливих функцій або 

можуть бути задіяні у 

рамках модернізації сектору 

оборони 

Забезпечення передачі 

уповноваженому органу 

компаній, що не задіяні у 

виконанні найбільш важливих 

функцій або можуть бути 

задіяні у рамках модернізації 

сектору оборони 

ГУМР, ВМД 

МОУ, ГКЕУ 

ЗСУ, 

Мінеконом-

розвитку 

 До 

середини 

2017 року 

   Відпрацьовано (підписано 

представниками сторін) 

Акт прийому-передачі від 

Міністерства оборони 

України до уповноваже-

ного органу 

87.  Завдання 2.8.4. 
Реформування системи 

управління компаніями, які 

залишаються у сфері 

управління Міністерства 

оборони України 

Реформування системи 

управління компаніями, які 

лишаються у сфері управління 

Міноборони. Затвердження 

нової структури управління, 

що відповідає критеріям та 

практиці держав-членів 

НАТО 

ГУМР, ВМД 

МОУ, ГКЕУ 

ЗСУ, 

Мінеконом-

розвитку, за 

підтримки 

КМУ та 

АРНБОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

затвердження структури 

управління, що відповідає 

критеріям та практиці 

держав – членів НАТО 

88.  Завдання 2.8.5. Проведення 

незалежного аудиту кожної 

компанії, що виконує 

найбільш важливі функції та 

існує більше одного року 

Проведення незалежного 

аудиту Рахунковою палатою 

(Державною аудиторською 

службою України) кожної 

компанії, що виконує 

найбільш важливі функції та 

існує більше одного року 

ДВАта ФК 

МОУ 

 До 

середини 

2017 року, 

далі – 

постійно 

постійно постійно постійно Звіт зовнішнього аудиту 

89.  Стратегічна ціль 3: 

Оперативні (бойові, 

спеціальні) спроможності 

сил оборони, необхідні для 

гарантованої відсічі 

збройній агресії, оборони 

держави, підтримання миру 

та міжнародної безпеки 

Підвищення оперативних 

(бойових, спеціальних) 

спроможностей сил оборони, 

необхідних для гарантованої 

відсічі збройній агресії, 

оборони держави, 

підтримання миру та 

міжнародної безпеки 

Підкомітет 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Спільні спроможності сил 

оборони забезпечують 

надійну відсіч збройній 

агресії, дають змогу 

ефективно реагувати на 

загрози національній 

безпеці у воєнній сфері, 

забезпечують оборону 
України, захист її 

суверенітету, територі-

альної цілісності та 

недоторканності, відпові-

дають євроатлантичним 
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стандартам та критеріям, 

необхідним для набуття 

членства в НАТО, 

забезпечують здатність сил 

оборони брати участь у 

підтриманні миру та 

міжнародної безпеки 

90.  Оперативна ціль 3.1. 

Удосконалення 

доктринальних документів з 

підготовки та застосування 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони, запровадження їх 

спільної підготовки та 

досягнення оперативної 

сумісності зі збройними 

силами держав – членів 

НАТО і ЄС 

Розроблення Доктринальних 

документів з підготовки та 

застосування Збройних Сил 

України та інших складових 

сил оборони приведених у 

відповідність до сучасних 

стандартів з урахуванням 

досвіду АТО та принципів, 

прийнятих в державах-членах 

НАТО і ЄС. 

Організація підготовки 

Збройних Сил та інших 

складових сил оборони за 

єдиним замислом і планом та 

під єдиним керівництвом. 

Адаптація до стандартів 

НАТО національної системи 

перевірок (сертифікації) та 

оцінки готовності військ (сил) 

до виконання покладених 

завдань. 

Продовження розвитку 

навчально-матеріальної бази з 

урахуванням потреб Збройних 

Сил України та інших 

складових сил оборони 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Доктринальні документи з 

підготовки та застосування 

ЗСУ та інших складових 

сил оборони приведені у 

відповідність із сучасними 

стандартами з урахуванням 

досвіду антитерористичної 

операції та принципів, 

прийнятих в державах – 

членах НАТО і ЄС. 

Підготовка Збройних Сил 

України та інших 

складових сил оборони 

організована та 

здійснюється за єдиним 

замислом і планом та під 

єдиним керівництвом. 

Національна система 

перевірок (сертифікації) та 

оцінки готовності військ 

(сил) до виконання 

покладених завдань 

адаптована до стандартів 

НАТО. Продовжується 

розвиток навчально- 

матеріальної бази з 

урахуванням потреб ЗСУ 

та інших складових сил 

оборони 
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91.  Завдання 3.1.1. 
Удосконалення 

доктринальних документів з 

підготовки та застосування 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони на основі досвіду 

участі в АТО та відповідно 

до сучасних стандартів і 

принципів, прийнятих в 

державах – членах НАТО і 

ЄС 

Розроблення та затвердження 

нових Доктринальних 

документів з підготовки та 

застосування Збройних Сил 

України та інших складових 

сил оборони (комплекс 

настанов, керівництв та інших 

документів стратегічного, 

оперативного та тактичного 

рівнів) 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ, інші 

складові сил 

оборони 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Затверджено нові 

доктринальні документи з 

підготовки та застосування 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони (комплекс 

настанов, керівництв та 

інших документів 

стратегічного, 

оперативного та 

тактичного рівнів) 

  Розроблення Доктринальних 

документів з підготовки та 

застосування ЗСУ та інших 

складових сил оборони 

приведених у відповідність до 

сучасних стандартів з 

урахуванням досвіду АТО та 

принципів, прийнятих в 

державах-членах НАТО і ЄС. 

Організація підготовки ЗСУ 

та інших складових сил 

оборони за єдиним замислом і 

планом та під єдиним 

керівництвом. 

Адаптація національної 

системи перевірок 

(сертифікації) та оцінки 

готовності військ (сил) до 

виконання покладених 

завдань до стандартів НАТО. 

Продовження розвитку 

навчально-матеріальної бази з 

урахуванням потреб ЗСУ та 

інших складових сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ГІМОУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ, інші 

складові сил 

оборони 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Затверджено нові 

доктринальні документи з 

підготовки та застосування 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Розроблення та введення в 

дію нових бойових статутів 

видів, родів військ та 

спеціальних військ 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ, НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

зв’язку, 

ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 

УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Затверджено нові 

нормативні документи 

щодо введення в дію нових 

бойових статутів видів, 

родів військ та спеціальних 

військ 

  Розроблення проектів нових 

доктринальних документів з 

підготовки та застосування 

Збройних Сил та інших 

складових сил оборони 

ГОУ ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ,  

ГУП ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові 

доктринальні документи з 

підготовки та застосування 

Збройних Сил та інших 

складових сил оборони 

  Розроблення (уточнення) 

нормативних документів 

щодо планування та 

управління при організації та 

здійсненні ППО України 

відповідно до перспективної 

структури ЗС України 

(мінімальний перелік 

документів Плану 

протиповітряної оборони 

України) 

КПС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові 

нормативні документи 

щодо планування та 

управління при організації 

та здійсненні ППО України 

відповідно до 

перспективної структури 

ЗС України 

  Розроблення обґрунтування 
переліку важливих державних 

об’єктів для прикриття при 

здійсненні протиповітряної 

оборони України 

 

ЦНДІ ЗСУ, 
ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Визначено перелік 
важливих державних 

об’єктів для прикриття при 

здійсненні ППО України 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Розроблення проекту 

нормативного акту щодо 

визначення критеріїв 

ефективності протиповітряної 

оборони України 

ЦНДІ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, ПС 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

визначення критеріїв ефек-

тивності протиповітряної 

оборони України 

  Розроблення (уточнення) 

настанов, керівництв, бойових 

статутів та інших документів 

Системи оперативних 

стандартів ЗС України 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ,  

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження нових 

бойових статутів видів, 

родів військ та спеціальних 

військ ЗС України 

92.  Завдання 3.1.2. 
Запровадження спільної 

підготовки Збройних Сил 

України з іншими 

складовими сил оборони за 

єдиним замислом і планом 

та під єдиним керівництвом 

Розроблення та впровадження 

національних програм 

підготовки (навчання), 

керівництв та настанов, 

адаптованих до відповідних 

методик підготовки збройних 

сил держав-членів НАТО 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження нових 

національних програм 

підготовки (навчання), 

керівництв та настанов, 

адаптованих до 

відповідних методик 

підготовки збройних сил 

держав-членів НАТО  

  Створення Головного управ-

ління підготовки у складі 

Генерального штабу ЗС 

України із завданнями, у тому 

числі щодо організації 

спільної підготовки складових 

сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ГУП ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Затверджено нові штати, 

організаційні структури та 

положення про Головне 

управління підготовки у 

складі Генерального штабу 

Збройних Сил України 

  Запровадження спільної 

підготовки Збройних Сил 

України з іншими складовими 
сил оборони за єдиним 

замислом і планом та під 

єдиним керівництвом 

ГШ ЗСУ, 

НГУ, 

Адміністра-
ція 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

звяʼзку, 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні і нормативні 
документи щодо 

організації спільної 

підготовки Збройних Сил 

України з іншими 

складовими сил оборони за 
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ДССТ, 

ДСНС, СБУ, 

СЗР, УДО 

єдиним замислом і планом 

та під єдиним керів-

ництвом 

93.  Завдання 3.1.3. Адаптація 

до стандартів НАТО 

національної системи 

перевірок (сертифікації) та 

оцінки готовності військ 

(сил) до виконання 

покладених завдань з метою 

досягнення оперативної 

сумісності зі збройними 

силами держав-членів НАТО 

 

Розроблення та впровадження 

керівних і нормативних 

документів щодо оцінювання 

готовності військ (сил) до 

виконання завдань за 

призначенням.  

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ,  

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ  

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, керівні і 

нормативні документи 

щодо оцінювання 

готовності військ (сил) до 

виконання завдань за 

призначенням 

  Організація підготовки 

достатньої кількості 

інструкторів у навчальних 

центрах для забезпечення 

потреб сил оборони у 

підготовці військово-

службовців та підрозділів 

(власними силами, без 

залучення іноземної 

допомоги) 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ,  

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження програм 

підготовки (навчання), 

керівництв та настанов. 

Підготовлено достатню 

кількість інструкторів у 

навчальних центрах для 

забезпечення потреб сил 

оборони 

  Відпрацювання наказу 

Міністерства оборони 

України щодо організації 

підготовки та проведення 

інспекційних заходів у 

Збройних Силах України 

ГІ МОУ, 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

 До  

30 січня  

2017 року 

   Встановлення єдиного 

порядку підготовки та 

проведення інспекційних 

заходів у Збройних Силах 

України 

  Відпрацювання спільного 
наказу Міністерства оборони 

України та Генерального 

штабу ЗС України щодо 

визначення порядку перевірки 

та оцінки бойової та 

ГШ ЗСУ,  
МВ МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано норматив-
ний акт щодо 

затвердження єдиного 

порядку перевірки та 

оцінки бойової та 

мобілізаційної готовності  
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мобілізаційної готовності  

військових організаційних 

структур ЗС України 

військових організаційних 

структур Збройних Сил 

України 

  Організація підготовки 

необхідної кількості 

кваліфікованих фахівців, 

спроможних у відповідності зі 

стандартами та критеріями 

НАТО оцінювати рівень 

підготовки (навченості) 

військових частин 

(підрозділів) ЗС України 

Види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

Протягом  

2016-2020 років 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження програм 

підготовки (навчання), 

керівництв та настанов. 

Створена (удосконалена) 

нова система керівництва 

підготовкою, перевіркою 

(сертифікації) та оцінки 

органів управління, військ 

(сил) за стандартами 

НАТО. 

Підготовлено достатню 

кількість кваліфікованих 

фахівців 

  Формування керівного 

підрозділу з питань оціню-

вання (сертифікації) оператив-

них можливостей військових 

частин (підрозділів) ЗС 

України, який підпорядко-

ваний Генеральному штабу 

ЗС України 

ГШ ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати, 

організаційні структури та 

положення про керівний 

підрозділ з питань 

оцінювання (сертифікації) 

оперативних можливостей  

військових частин 

(підрозділів) ЗС України 

  Формування у видах (родах) 

ЗС України підрозділів, які 

будуть відповідати за 

підготовку та реалізацію 

стратегії проведення 
оцінювання (атестування) 

оперативних можливостей 

військових частин 

(підрозділів) ЗС України 

Командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 
ЦНДІ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати, 

організаційні структури та 

положення про підрозділи, 

з проведення оцінювань 

(атестувань) оперативних 
можливостей військових 

частин (підрозділів) ЗС 

України. 

Створена (удосконалена) 

нова система керівництва 
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підготовкою та перевіркою 

органів управління, військ 

(сил) 

  Розроблення та впровадження 

у повсякденну діяльність 

військ (сил) нормативних 

документів щодо оцінювання 

військових частин 

(підрозділів) ЗС України за 

стандартами НАТО 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження нової 

системи перевірки 

(сертифікації) та оцінки 

військ (сил) ЗС України за 

стандартами НАТО 

  Формування у видах (родах) 

ЗС України підрозділів з 

оцінки зовнішнього 

середовища та сертифікації 

для формування, оснащення, 

укомплектування і підготовки 

військ (сил), використовуючи 

стандарти НАТО 

Командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Затверджено нові штати, 

організаційні структури та 

положення про підрозділи, 

з проведення оцінки 

зовнішнього середовища та 

сертифікації 

  Впровадження нової системи 

підготовки інструкторів у 

навчальних центрах для 

забезпечення потреб сил 

оборони, що відповідає 

стандартам НАТО 

Командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Підготовлено достатню 

кількість інструкторів для 

забезпечення потреб сил 

оборони у підготовці 

військовослужбовців та 

підрозділів (власними 

силами, без залучення 

іноземної допомоги) 

94.  Завдання 3.1.4. Розвиток 

навчально-матеріальної бази 

підготовки військ (сил) з 

урахуванням потреб 

Збройних Сил України та 
інших складових сил 

оборони 

Формування центру 

підготовки та вдосконалення 

(Сеnter of Excellence) на базі 

МЦМБ (м. Яворів) з 

використанням підходів, 
прийнятих у НАТО, як модель 

для створення подібних 

центрів у кожному 

оперативному командуванні 

КСВ ЗСУ, 

КПС ЗСУ, 

КВМС ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 
ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Затверджено нові штати, 

організаційні структури та 

положення про центр 

підготовки та вдоскона-

лення (Center of Excellence) 
на базі МЦМБ (м. Яворів) з 

використанням підходів, 

прийнятих у НАТО. 

Сформовано модель для 

створення подібних 
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центрів у кожному опера-

тивному командуванні 

  Впровадження у підготовку 

підрозділів сучасних 

тренажерних комплексів та 

систем імітації бойових дій 

(MILES) 

Командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено у підготовку 

підрозділів сучасних 

тренажерних комплексів та 

систем імітації бойових дій 

(MILES) 

95.  Оперативна ціль 3.2. 

Оптимізація організаційних 

структур і складу сил 

оборони, розподіл бойового 

складу Збройних Сил 

України мирного часу за 

строками готовності до 

виконання покладених 

завдань 

Законодавче визначення 

загальної структури та 

уточнення основних функцій 

Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони 

з урахуванням досвіду їх 

спільного застосування та 

створення нових окремих 

родів військ (ССпО та ВДВ). 

Оптимізація та уніфікація 

організаційно-штатної 

структури і чисельності 

органів управління, 

військових частин, військових 

навчальних закладів, установ 

та організацій Збройних Сил 

України, інших складових сил 

оборони. 

Розподіл бойового складу 

Збройних Сил України 

мирного часу за строками 

готовності до виконання 

завдань за призначенням, з 

урахуванням оперативних 

вимог та ресурсних 

можливостей держави щодо їх 

забезпечення 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти якими 

визначено загальну струк-

туру та уточнено основні 

функції ЗСУ та інших 

складових сил оборони з 

урахуванням досвіду їх 

спільного застосування та 

створення нових окремих 

родів військ (Сил 

спеціальних операцій та 

Високомобільних 

десантних військ). 

Оптимізовано та уніфіко-

вано організаційно-штатну 

структуру і чисельність 

органів управління, війсь-

кових частин, військових 

навчальних закладів, 

установ та організацій 

ЗСУ, інших складових сил 

оборони. Бойовий склад 

ЗСУ мирного часу 

розподілений за строками 

готовності до виконання 

завдань за призначенням, з 

урахуванням оперативних 

вимог та ресурсних 

можливостей держави 
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96.  Завдання 3.2.1. Законодавче 

визначення загальної 

структури та уточнення 

основних функцій Збройних 

Сил України та інших 

складових сил оборони з 

урахуванням досвіду їх 

спільного застосування та 

створення нових окремих 

родів військ (ССпО та ВДВ) 

Внесення відповідних змін до 

Законів України “Про 

оборону України” та “Про 

Збройні Сили України” та 

інших нормативно-правових 

актів 

ГШ ЗСУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

закони України якими 

внесено відповідні зміни 

до законів України “Про 

оборону України” та “Про 

Збройні Сили України” та 

інших нормативно-

правових актів 

 Внесення відповідних змін до 

законодавства щодо 

визначення граничної 

чисельності складових сил 

оборони з урахуванням 

уточнення їх функцій і 

завдань 

ГШ ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

закони України якими 

внесено зміни до 

законодавства щодо 

визначення граничної 

чисельності складових сил 

оборони з урахуванням їх 

функцій і завдань 

  Проведення чіткого розподілу 

функціональної відповіда-

льності кожної із складових 

сил оборони за виконання 

визначених завдань та 

інтеграції їх спроможностей 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти якими 

розподілено функціо-

нальну відповідальність 

кожної із складових сил 

оборони за виконання 

визначених завдань та 

інтеграції їх спромож-

ностей 

97.  Завдання 3.2.2. Оптимізація 

та уніфікація організаційно-

штатних структур і 

чисельності органів 

управління, військових 

частин, військових 
навчальних закладів, 

установ та організацій 

Збройних Сил України, 

інших складових сил 

оборони 

Уточнення функцій та 

реструктуризація 

Генерального штабу, 

командувань видів, 

оперативних командувань, 

інших органів управління 
Збройних Сил України. 

 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти якими 

уточнено функції та 

здійснено реструктуриза-

цію Генерального штабу, 

командувань видів, 
оперативних командувань, 

інших органів управління 

Збройних Сил України 
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  Уточнення функцій та 

реструктуризація органів 

управління інших складових 

сил оборони 

ГШ ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Уточнено функції та 

структуру органів 

управління інших 

складових сил оборони 

  Запровадження типових 

організаційно-штатних струк-

тур основних бойових 

військових частин сил 

оборони 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження та запро-

вадження типових 

організаційно-штатних 

структур основних 

бойових військових частин 

сил оборони 

98.  Завдання 3.2.3. Розподіл 

бойового складу Збройних 

Сил України мирного часу 

за строками готовності до 

виконання завдань за 

призначенням, з 

урахуванням оперативних 

вимог та ресурсних 

можливостей держави щодо 

їх забезпечення 

Здійснення розподілу 

бойового складу Збройних 

Сил України мирного часу за 

функціональним призна-

ченням: на сили негайного 

реагування, сили нарощу-

вання та сили резерву 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

НУОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

розподілу бойового складу 

Збройних Сил України 

мирного часу за функціо-

нальним призначенням: на 

сили негайного реагу-

вання, сили нарощування 

та сили резерву 

99.  Оперативна ціль 3.3. 
Уніфікація основних зразків 

озброєння та спеціальної 

техніки, відновлення 

справності, модернізація та 

закупівля нових зразків для 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони 

Розроблення та впровадження 

національних стандартів 

(технічних регламентів) 

озброєння та спеціальної 

техніки для всіх складових 

сил оборони. Приведення до 

стандартів держав – членів 

НАТО основних зразків 

озброєння та спеціальної 
техніки. Відновлення 

справності (ремонт, 

продовження ресурсу і 

строків служби) та 

модернізація зразків 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження та впровад-

ження національних 

стандартів (технічних 

регламентів) озброєння і 

спеціальної техніки для 

всіх складових сил 

оборони. Основні зразки 
озброєння та спеціальної 

техніки приведені у 

відповідність із 

стандартами держав – 

членів НАТО. 
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озброєння та спеціальної 

техніки, здійсненняя розробки 

та закупівлі нових зразків 

відповідно до потреб сил 

оборони та виділених ресурсів 

Відновлюється справність 

(ремонт, продовження 

ресурсу і строку служби) 

та модернізуються зразки 

озброєння та спеціальної 

техніки, здійснюється 

розробка і закупівля нових 

зразків відповідно до 

потреб сил оборони та 

виділених ресурсів 

100.  Завдання 3.3.1. Приведення 

зразків озброєння та 

спеціальної техніки 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони у відповідність із 

стандартами держав – членів 

НАТО 

Забезпечення адаптації 

національної системи 

кодифікації озброєння та 

спеціальної техніки, 

матеріально-технічних засобів 

до кодифікації, прийнятої в 

НАТО 

ДВТПРОВТ 

МОУ, УСКК 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспецз-

в’язку, ДССТ, 

ДСНС, СБУ, 

СЗР, УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження та впровад-

ження сертифікованої 

автоматизованої системи 

кодифікації предметів 

постачання Збройних Сил 

України та інших 

складових сил оборони в 

рамках трастового фонду 

  Забезпечення адаптації 

національної системи 

розробки та постановки на 

виробництво зразків 

озброєння та спеціальної 

техніки до відповідної 

системи, прийнятої в НАТО. 

Створення ефективної 

системи утилізації продукції 

військового призначення 

ДВТПРОВТ 

МОУ, УСКК 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

зв’язку, 

ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 

УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

адаптації до системи, 

прийнятої в НАТО, 

національної системи 

розробки та постановки на 

виробництво зразків 

озброєння та спеціальної 

техніки. Створено ефек-

тивну систему утилізації 

продукції військового 

призначення 

  Розробити пропозиції 

(ініціювати прискорення 

прийняття) Закону України 

Мінекономр-

озвитку, 

УСКК МОУ, 

Протягом 

2016 року 

    Пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

проекту Закону України 
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“Про затвердження 

національної системи 

розроблення та поставлення 

на виробництво озброєння, 

військової та спеціальної 

техніки” 

Озброєння 

ЗСУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ 

101.  Завдання 3.3.2. Відновлення 

справності (ремонт, 

продовження ресурсу і 

строку придатності), 

модернізація, розробка та 

закупівля зразків озброєння 

та спеціальної техніки, у 

тому числі за лізинговою 

схемою 

Відновлення справності 

(ремонт, продовження 

ресурсу і строку придатності) 

озброєння, військової техніки, 

ракет та боєприпасів за 

пріоритетом: 

зенітних ракетних 

комплексів і зенітних ракет; 

літаків, вертольотів, 

сучасних авіаційних засобів 

ураження; 

високоточних засобів 

ураження наземного, 

повітряного та морського 

базування, у тому числі 

високоточних артилерійських 

та протитанкових систем, 

керованих авіабомб; 

ракетно-артилерійського, 

бронетанкового озброєння та 

техніки, нової стрілецької 

зброї; 

кораблів, катерів, інших 

надводних суден, підводних 

човнів, сучасних корабельних 

засобів ураження, систем 

управління корабельною 

зброєю, берегових ракетних 

комплексів; 

засобів розвідки, у тому 

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

ГУОЗ ЗСУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відновлено справність 

(ремонт, продовжено 

ресурс і строки 

придатності) озброєння та 

військової техніки, 

забезпечено оснащення 

Збройних Сил України 

новітніми зразками ОВТ за 

пріоритетом 
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числі вітчизняного 

авіаційного комплексу 

дальнього радіолокаційного 

виявлення та управління, 

систем берегового 

спостереження за надводною 

обстановкою та висвітлення 

підводної обстановки, 

багатоцільових безпілотних 

авіаційних комплексів; 

цифрових засобів зв’язку та 

навігації з високим рівнем 

завадостійкості та 

захищеності, засобів розвідки 

та радіоелектронної боротьби 

  Опрацювання необхідної 

нормативно-правової бази та 

здійснення закупівлі (лізинг) 

за кордоном окремих зразків 

озброєння і військової 

техніки, які складають 

критичну потребу для 

нарощування оперативних 

спроможностей сил оборони і 

не випускаються вітчизняним 

оборонно-промисловим 

комплексом 

ДВТПРОВТ 

МОУ,  

НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспецзв’я

зку, ДССТ, 

ДСНС, СБУ, 

СЗР, УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти правової 

бази та здійснюється 

закупівля (лізинг) за 

кордоном окремих зразків 

озброєння і військової 

техніки, які складають 

критичну потребу для 

нарощування оперативних 

спроможностей сил 

оборони і не випускаються 

вітчизняним оборонно-

промисловим комплексом 

  Забезпечення проведення 

модернізації перспективних та 

розробки нових зразків 

озброєння, військової техніки, 

ракет та боєприпасів і 

розгортання їх власного 

виробництва у кооперації з 

державами – членами НАТО 

ДВТП РОВТ 

МОУ, НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 

УДО, 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Забезпечено реалізацію 

заходів Державної цільової 

оборонної програми 

розвитку озброєння та 

військової техніки на 

період до 2020 року та 

Державної цільової 

оборонної програми 
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Мінеконом-

розвитку, ДК 

“Укроборо-

нпром” 

реформування і розвитку 

оборонно-промислового 

комплексу на період до 

2020 року 

  Повернення до бойового 

складу Збройних Сил України 

озброєння та військової 

техніки з Центру обліку 

надлишкового військового 

майна Збройних Сил України 

та підприємств Державного 

концерну “Укроборонпром” 

Озброєння 

ЗСУ, ЦОНВМ 

ЗСУ, 

Мінеконом-

розвитку, ДК 

“Укроборон-

пром” 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Кількість поверненого до 

бойового складу Збройних 

Сил України озброєння та 

військової техніки 

відповідає показникам 

Державної програми 

розвитку ЗС України 

  Організація контролю за 

якістю розроблення, 

виробництва, модернізації, 

ремонту, постачання та 

монтажу продукції 

оборонного призначення на 

підприємствах для потреб  

ЗСУ та інших замовників (у 

т.ч. на експорт) 

УВП МОУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Відновлено справність 

(ремонт, продовження 

ресурсу і строку 

придатності), модернізація, 

розробка та закупівля 

зразків озброєння та 

спеціальної техніки, у тому 

числі за лізинговою 

схемою 

102.  Завдання 3.3.3. Уніфікація 

озброєння та спеціальної 

техніки складових сил 

оборони 

Встановлення уніфікованих 

основних вимог до тактико-

технічних характеристик 

озброєння та військової 

техніки складових сил 

оборони 

ДВТП РОВТ 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, ЦНДІ 

ОВТ ЗСУ, 

НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

зв’язку, 
ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 

УДО 

 

 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

уніфікації основних вимог 

до тактико-технічних 

характеристик озброєння 

та військової техніки 

складових сил оборони 
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  Організація прийняття на 

озброєння (постачання) 

складових сил оборони 

уніфікованих (сумісних) 

зразків озброєння та 

військової техніки, 

матеріально-технічних засобів 

ДВТП РОВТ 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, ЦНДІ 

ОВТ ЗСУ, 

НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

зв’язку, 

ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 

УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Прийнято на озброєння 

(постачання) складових 

сил оборони уніфікованих 

(сумісних) зразків 

озброєння та військової 

техніки, матеріально-

технічних засобів 

103.  Оперативна ціль 3.4. 
Створення Сил спеціальних 

операцій як окремого роду 

військ за стандартами НАТО 

Розроблення проектів 

нормативних актів для 

визначення основних завдань, 

принципів застосування та 

функціонування Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сили України. 

Оптимізація організаційно-

штатної структури Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України, 

унормування питань 

створення взаємосумісних з 

НАТО структур, призначених 

для виконання окремих 

завдань 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Відповідно до завдань, 

прийнятих у Силах спеці-

альних операцій держав – 

членів НАТО, визначено та 

нормативно врегульовано 

основні завдання, принци-

пи застосування та функці-

онування Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України, створено їх систе-

му управління. Команду-

ванню СспО підпоряд-

ковані визначені військові 

частини видів Збройних 

Сил України. Запровад-

жено формування, осна-

щення та підготовку СспО, 

створено їх центр підго-

товки, здійснено відбір 

кандидатів та комплекту-

вання підрозділів СспО. 

Організаційно-штатну 

структуру СспО 
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оптимізовано з метою 

досягнення критеріїв, 

прийнявтих у НАТО, унор-

мовано питання створення 

взаємосумісних з НАТО 

структур, призначених для 

виконання окремих зав-

дань 

104.  Завдання 3.4.1. Визначення 

та нормативно-правове 

врегулювання основних 

завдань, принципів 

застосування та 

функціонування Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сили України 

відповідно до принципових 

завдань, прийнятих у Силах 

спеціальних операцій 

держав – членів НАТО, а 

саме стосовно ведення 

спеціальної розвідки, 

спеціальних дій та надання 

військової допомоги 

Розроблення проекту змін до 

законодавчої та нормативно-

правової бази щодо 

функціонування Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України (до 

Закону України “Про оборону 

України”, “Про Збройні Сили 

України”, “Про правовий 

режим надзвичайного стану”, 

“Про боротьбу з тероризмом”, 

“Про порядок направлення 

підрозділів ЗСУ до інших 

держав”) 

КССпО ЗСУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

внесення змін до законів 

України щодо застосу-

вання та функціонування 

Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

 Розроблення керівних 

документів щодо підготовки, 

бойового застосування та 

забезпечення Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України (доктрини, настано-

ви, програми, стандартів, 

планів, інструкцій) 

КССпО ЗСУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження керівних 

документів щодо підготов-

ки, бойового застосування 

та забезпечення Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

  Забезпечення введення в дію 
настанов та стандартів щодо 

підготовки та застосування 

Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

КССпО ЗСУ    До  
30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 
нормативні акти щодо 

введення в дію настанов та 

стандартів щодо 

підготовки і застосування 

Сил спеціальних операцій  
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105.  Завдання 3.4.2. Створення 

системи управління Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сили України та 

підпорядкування 

Командуванню Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

визначених військових 

частин видів Збройних Сил 

України 

Завершення створення 

системи управління Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

  До  

30 грудня 

2017 року 

   Завершено створення 

системи управління Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

 Визначення складу сил та 

засобів, підпорядкованих 

Командуванню Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

КССпО ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

визначення складу сил та 

засобів, підпорядкованих 

Командуванню Сил 

спеціальних операцій ЗСУ 

 Удосконалення структури та 

оптимізація чисельності Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

КССпО ЗСУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Визначено склад Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України, 

вдосконалено їх структуру 

та оптимізовано 

чисельність 

  Удосконалення системи 

управління Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України 

КССпО ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Завершено побудову 

системи управління Сил 

спеціальних операцій ЗСУ, 

яка забезпечує управління 

військами у будь-яких 

умовах обстановки та 

районі бойових дій. 

Пункти управління 

забезпечують ефективну 

роботу органів військового 

управління всіх рівнів 

  Удосконалення системи 

спеціального зв’язку та 

захисту інформації Сил 

спеціальних операцій 
Збройних Сил України 

КССпО ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

У Силах спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України побудовано 

інформаційно-телекомуні-
каційний простір та 

транспортна мережа АСУ з 

використанням комплекс-

ної системи захисту 

інформації 
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106.  Завдання 3.4.3. 
Запровадження формування, 

оснащення та підготовки 

Сил спеціальних операцій, 

створення центру підготовки 

Сил спеціальних операцій, 

здійснення відбору 

кандидатів, комплектування 

підрозділів Сил спеціальних 

операцій та їх підготовка 

Формування навчально-

тренувального центру Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

КССпО ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано штати, 

відповідні нормативні акти 

щодо формування 

навчально-тренувального 

центру Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України 

 Здійснення підготовки 

персоналу та військових 

частин Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України в навчально-

тренувальному центрі 

КССпО ЗСУ До кінця 

2016 року 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Здійснюється підготовка 

особового складу Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України, 

підпорядковані військові 

частини мають достатній 

рівень укомплектованості 

та навченості особового 

складу 

  Здійснення оснащення Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

сучасними зразками 

озброєння та військової 

техніки 

КССпО ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Оснащено Сили 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

сучасними зразками 

озброєння та військової 

техніки 

  Укомплектування Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України та 

забезпечення набуття ними 

повних оперативних і бойових 

спроможностей 

ГШ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Укомплектовано Сили 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України та 

набуто ними повних 

оперативних і бойових 

спроможностей 

  Забезпечення Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 
матеріальними засобами 

ГШ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно До кінця 

2020 року 

Забезпечено Сили 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 
сучасним одягом і взуттям, 

екіпіруванням і 

спорядженням та 

необхідними запасами 

матеріальних засобів 
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  Удосконалення медичного 

забезпечення Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України 

ГШ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно До кінця 

2020 року 

Медичне забезпечення Сил 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

відповідає стандартам 

країн НАТО 

  Удосконалення інфраструк-

тури Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил 

України 

ГШ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно До кінця 

2020 року 

Сили спеціальних операцій 

Збройних Сил України 

мають сучасну розвинуту 

інфраструктуру та 

забезпечені житлом 

  Залучення сил і засобів ССпО 

ЗСУ до участі у заходах в 

рамках міжнародних програм 

підготовки та багатонаціо-

нальних навчань 

КССпО ЗСУ, 

ГУВСМО ГШ 

ЗСУ, 

ГУП ГШ ЗСУ  

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно До кінця 

2020 року 

Укомплектовано Сили 

спеціальних операцій 

Збройних Сил України та 

набуто ними повних 

оперативних і бойових 

спроможностей 

107.  Завдання 3.4.4. Оптимізація 

організаційно-штатної 

структури ССпО з метою 

досягнення критеріїв, 

прийнятих в НАТО, 

унормування створення 

взаємосумісних з НАТО 

структур, призначених для 

виконання окремих завдань 

Переведення Сил спеціальних 

операцій на нові організа-

ційно-штатні структури з 

урахуванням критеріїв, 

прийнятих у НАТО 

КССпО ЗСУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано штати, 

відповідні нормативні акти 

щодо переведення Сил 

спеціальних операцій на 

нові організаційно-штатні 

структури з урахуванням 

критеріїв, прийнятих у 

НАТО 

  Підготовка та оснащення 

однієї тактичної групи 

спеціальних операцій 

відповідно до стандартів 

НАТО для дій у складі сил 

реагування НАТО 

КССпО ЗСУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Оснащено та підготовлено 

одну тактичну групу 

спеціальних операцій для 

дій у складі сил реагування 

НАТО 

  Досягнення повних 

оперативних спроможностей 

та забезпечення виділення 

тактичної групи спеціальних 

операцій до CPH-2020 

КССпО ЗСУ, 

ГУВСМО ГШ 

ЗСУ 

    До 

30 грудня 

2020 року 

Включення визначеного 

підрозділу ССпО ЗСУ до 

Спільного фонду 

оперативних сил та 

можливостей НАТО 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

(СФОСМ) та участі у 

заходах в рамках Програми 

перевірки та зворотного 

зв’язку Концепції 

оперативних можливостей 

НАТО (КОМ) 

  Стандартизація оснащення та 

підготовки підрозділів ССпО 

у відповідності з процедурами 

та стандартами ССпО НАТО 

ССО ЗСУ, 

ГУВСМО ГШ 

ЗСУ 

 

Протягом  

2016-2020 років 

Забезпечено підготовку 

кваліфікованих фахівців, 

спроможних у відповід-

ності зі стандартами та 

критеріями НАТО оціню-

вати рівень підготовки 

(навченості) військових 

частин (підрозділів) ЗС 

України 

108.  Оперативна ціль 3.5. 

Створення ефективної 

системи воєнної розвідки з 

урахуванням принципів і 

стандартів НАТО 

Оптимізація структури та 

чисельності органів 

управління, частин та 

підрозділів розвідки Збройних 

Сил України, посилення їх 

спроможностей для 

здобування розвідувальної 

інформації та проведення 

спеціальних заходів в 

інтересах застосування 

Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони. 

Досягнення взаємосумісності 

з іноземними партнерами та 

системами розвідки складових 

сил оборони з урахуванням 

принципів і стандартів НАТО. 

Автоматизація процесів збору 

і обробки розвідувальної 

інформації та створення 

об’єднаної системи 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До  

30 грудня 

2020 року 

Структура та чисельність 

органів управління, частин 

та підрозділів розвідки 

Збройних Сил України 

оптимізовані, посилені їх 

спроможності для 

здобування розвідувальної 

інформації та проведення 

спеціальних заходів в 

інтересах застосування 

Збройних Сил України та 

інших складових сил 

оборони. Досягнуто взає-

мосумісність з іноземними 

партнерами та системами 

розвідки складових сил 

оборони з урахуванням 

принципів і стандартів 

НАТО. Процеси збору і 

обробки розвідувальної 

інформації автоматизовані 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

управління розвідки на всіх 

рівнях з урахуванням 

принципів і стандартів НАТО 

та створено об’єднану 

систему управління 

розвідки на всіх рівнях з 

урахуванням принципів і 

стандартів НАТО 

109.  Завдання 3.5.1. Оптимізація 

структури та чисельності 

органів управління частин та 

підрозділів розвідки 

Збройних Сил України 

Створення у складі 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

окремого структурного 

підрозділу, головним 

завданням якого буде 

організація розвідувального 

забезпечення Збройних Сил 

України 

ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено у складі 

Генерального штабу 

Збройних Сил України 

окремий структурний 

підрозділ, який має 

головне завдання –

організація розвідуваль-

ного забезпечення 

Збройних Сил України 

   ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

(зміни та/або нову 

редакцію актів) щодо 

затвердження завдань,  

функцій і повноважень 

окремого структурного 

підрозділу з питань 

організації розвідуваль-

ного забезпечення 

Збройних Сил України 

  Оптимізація організаційно-

штатних структур органів 

управління розвідки 

ГШ ЗСУ,  

ГУР МОУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

(зміни та/або нову 

редакцію актів) щодо 

затвердження уніфікованої 

організаційно-штатної 
структури органів 

управління, частин та 

підрозділів розвідки видів 

ЗС України, оперативних 

командувань 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Включення до існуючих 

розвідувальних структур 

нових підрозділів 

перспективних видів розвідки 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Затверджено нові штати 

розвідувальних структур, 

до яких включено нові 

підрозділи перспективних 

видів розвідки 

  Створення системи 

спеціальної розвідки для 

застосування в інтересах 

оперативних командувань 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

КСВ ЗСУ, ОК 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо затвердження 

положень (інструкцій) про 

структурні і функціональні 

елементи системи 

спеціальної розвідки, їх 

цілі і завдання для 

застосування в інтересах 

оперативних командувань 

110.  Завдання 3.5.2. Підготовка 

особового складу органів 

управління, частин та 

підрозділів розвідки 

Збройних Сил України до 

виконання завдань за 

призначенням 

Впровадження все охоплю-

ючої мовної підготовки 

особового складу органів 

управління, частин та 

підрозділів розвідки Збройних 

Сил України 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ГУР МОУ,  

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДКП МОУ, 

ДВПСПтаМС 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо затвердження 

положень (інструкцій, 

порадників) з організації 

всеохоплюючої мовної 

підготовки 

  Приведення базової 

підготовки фахівців 

розвідувальних структур 

командної ланки сил оборони 

у відповідність стандартам 

НАТО 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

ГУР МОУ,  

ДКП МОУ, 
ДВОНСГП 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Базова підготовка фахівців 

розвідувальних структур 

командної ланки сил 

оборони відповідає 

стандартам НАТО 

  Здійснення підготовки 

інформаційно-аналітичної 

діяльності спеціалістів 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Здійснюється підготовка 

інформаційно-аналітичної 

діяльності спеціалістів 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

технічних видів розвідки КССпО ЗСУ 

ГУР МОУ,  

ДКП МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

технічних видів розвідки 

  Налагодження курсової 

підготовки фахівців розвідки 

стратегічної, оперативної та 

тактичної ланок до виконання 

завдань за призначенням 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Налагоджено курсову 

підготовку фахівців 

розвідки стратегічної, 

оперативної та тактичної 

ланок до виконання 

завдань за призначенням 

  Здійснення підготовки в 

навчальних закладах та 

центрах підготовки держав 

НАТО (у тому числі за 

програмою IMET та в рамках 

програм двостороннього 

співробітництва)  

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Здійснюється підготовка в 

навчальних закладах та 

центрах підготовки держав 

НАТО (у тому числі за 

програмою IMET та в 

рамках програм 

двостороннього 

співробітництва) 

  Здійснення підготовки 

інструкторів з основних 

спеціальностей розвідки в 

навчальних центрах видів 

Збройних Сил України із 

залученням допомоги держав 

НАТО 

ГШ ЗСУ,  

ГУР МОУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Здійснюється підготовка 

інструкторів з основних 

спеціальностей розвідки в 

навчальних центрах видів 

Збройних Сил України із 

залученням допомоги 

держав НАТО 

  Створення навчального 

підрозділу з підготовки 

спеціалістів військової 

розвідки Сухопутних військ 

Збройних Сил України 

КСВ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено навчальний 

підрозділ з підготовки 

спеціалістів військової 

розвідки Сухопутних 

військ ЗСУ 

  Створення навчально-

матеріальної бази з 

підготовки військових 

розвідників за стандартами 

НАТО 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

ГУР МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено навчально-

матеріальну базу з 

підготовки військових 

розвідників за стандартами 

НАТО 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Здійснення підготовки 

кваліфікованих фахівців, 

спроможних у відповідності зі 

стандартами та критеріями 

НАТО оцінювати рівень 

підготовки (навченості)  

військових частин 

(підрозділів) ЗС України 

ГШ ЗСУ,  

ГУР МОУ,  

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Організовано підготовку та 

сертифікацію підрозділів і 

частин розвідки Збройних 

Сил України 

  Залучення фахівців розвідки 

до участі у заходах 

міжнародних програм 

підготовки та 

багатонаціональних навчань 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Використовуються 

можливості міжнародних 

програм для підготовки 

фахівців розвідки 

стратегічної, оперативної 

та тактичної ланок до 

виконання завдань за 

призначенням 

111.  Завдання 3.5.3. Розвиток 

спроможностей щодо 

здобування розвідувальних 

відомостей в інтересах 

застосування Збройних Сил 

України та інших складових 

сил оборони з урахуванням 

принципів і стандартів 

НАТО 

Здійснення перегрупування 

підрозділів та частин розвідки 

за новими розвідувальними 

напрямами – схід та південь 

України 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо організації 

виконання завдань за 

новими розвідувальними 

напрямами – схід та 

південь України. Здійснено 

перегрупування підроз-

ділів та частин розвідки за 

новими розвідувальними 

напрямами 

  Забезпечення розвитку та 

придбання новітніх 

високотехнологічних засобів 

розвідки 

ГУР МОУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ 
ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Забезпечено розвиток та 

придбання новітніх 

високотехнологічних 

засобів розвідки 

  Створення системи 

забезпечення розвідувальних 

підрозділів новітніми 

зразками озброєнь, у т.ч. 

ГУР МОУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо організації 

функціонування системи 

забезпечення розвідуваль-
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

УКХ-пеленгаторами 

(переносними та мобільними), 

цифровими приймачами, 

приладами нічного бачення, 

електронно-оптичними 

засобами, БпАК тощо з 

урахуванням принципів і 

стандартів НАТО 

них підрозділів новітніми 

зразками озброєнь, у т. ч. 

УКХ-пеленгаторами (пере-

носними та мобільними), 

цифровими приймачами, 

приладами нічного бачен-

ня, електронно-оптичними 

засобами, БпАК тощо з 

урахуванням принципів і 

стандартів НАТО 

  Забезпечення розвитку 

космічної та геопросторової 

розвідки 

ГУР МОУ, 

ДКАУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо розвитку космічної 

та геопросторової розвідки 

  Впровадження захищених 

каналів передачі інформації 

ГШ ЗСУ     До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено захищені 

канали передачі інформації 

  Впровадження роботи 

єдиного центру збору, 

обробки та аналізу інформації 

технічних видів розвідки 

ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо функціонування 

єдиного центру збору, 

обробки та аналізу 

інформації технічних видів 

розвідки 

112.  Завдання 3.5.4. 

Впровадження стандартів 

НАТО та досягнення 

взаємосумісності з 

іноземними партнерами та 

системами розвідки 

складових сил оборони з 
урахуванням принципів і 

стандартів НАТО 

Розроблення та затвердження 

стандартів з визначення 

термінології видів воєнної 

розвідки Збройних Сил 

України 

ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо затвердження 

стандартів з визначення 

термінології видів воєнної 

розвідки Збройних Сил 

України 

  Розроблення та затвердження 

керівних документів щодо 

організації і ведення розвідки 

ГУР МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

НУОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

організації і ведення 
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на тактичному, оперативному 

та стратегічному рівнях 

відповідно до штабних 

процедур НАТО 

розвідки на тактичному, 

оперативному та стратегіч-

ному рівнях відповідно до 

штабних процедур НАТО 

  Опрацювання угод, які 

визначатимуть порядок 

взаємодії і координації зусиль 

з добування та обміну 

розвідувальною інформацією 

про наземну, повітряну, 

надводну (підводну) 

обстановку відповідно до 

штабних процедур НАТО 

ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Укладено угоди, які 

визначають порядок 

взаємодії і координації 

зусиль з добування та 

обміну розвідувальною 

інформацією про наземну, 

повітряну, надводну 

(підводну) обстановку 

відповідно до штабних 

процедур НАТО 

  Досягнення взаємосумісності 

з іноземними партнерами 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Досягнуто взаємосуміс-

ність з іноземними 

партнерами 

  Залучення фахівців розвідки 

до участі у заходах 

міжнародних програм 

підготовки та багатонаці-

ональних навчань 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Досягнуто взаємосуміс-

ність з іноземними 

партнерами 

113.  Завдання 3.5.5. 

Автоматизація процесів 

збору і обробки 

розвідувальних відомостей, 

інформації, створення 

автоматизованої системи 

управління розвідки на всіх 

рівнях з урахуванням 
принципів і стандартів 

НАТО 

Створення захищеної системи 

управління, збору, обробки та 

передачі даних розвідки між 

суб’єктами розвідувального 

співтовариства України 

ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 
УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо уведення в 

експлуатацію захищеної 

системи управління, збору, 

обробки та передачі даних 

розвідки між суб’єктами 

розвідувального співто-

вариства України 

   ГУР МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Уведено в експлуатацію 

автоматизовану систему 

воєнної розвідки 
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стратегічного рівня, з 

повним циклом обробки 

розвідувальної інформації, 

в т. ч. доведення її до 

споживачів, визначених 

законодавством України. 

Система воєнної розвідки 

інтегрована з автоматизо-

ваною системою 

військової розвідки та 

іншими інформаційними 

системами ЗС України і 

Міноборони України 

  Створення захищеної системи 

управління, збору, обробки та 

передачі даних розвідки між 

стаціонарними та рухомими 

пунктами управління розвідки 

штабів видів Збройних Сил 

України, родів військ, 

оперативних командувань 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо уведення в 

експлуатацію захищеної 

системи управління, збору, 

обробки та передачі даних 

розвідки між 

стаціонарними та 

рухомими пунктами 

управління розвідки 

штабів видів Збройних Сил 

України, родів військ, 

оперативних командувань 

  Створення захищеної системи 

управління, збору, обробки та 

передачі даних розвідки в 

тактичній ланці 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо уведення в 

експлуатацію захищеної 

системи управління, збору, 

обробки та передачі даних 

розвідки в тактичній ланці 

  Придбання (закупівля) 

вітчизняних (іноземних) 

автоматизованих технічних 

засобів розвідки, 

електронного перехоплення та 

ГУР МОУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Придбано вітчизняні 

(іноземні) автоматизовані 

технічні засоби розвідки, 

електронного перехоп-

лення та моніторингу 
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моніторингу телекомунікацій, 

систем видової розвідки з 

відповідною автоматизацією 

отримання та обробки 

інформації в масштабі часу, 

наближеного до реального 

телекомунікацій, систем 

видової розвідки з 

відповідною автомати-

зацією отримання та 

обробки інформації в 

масштабі часу, 

наближеного до реального 

 

  Підключення органів 

управління розвідкою ЗС 

України до захищеної системи 

управління, збору, обробки та 

передачі даних розвідки між 

суб’єктами розвідувального 

співтовариства 

 

ГШ ЗСУ, 

ГУР МОУ, 

види ЗСУ,  

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Впроваджено систему 

C4ISR на оперативному та 

тактичному рівнях 

114.  Оперативна ціль 3.6. 
Відродження військово-

морського потенціалу 

держави 

Підвищення Військово-

морських спроможностей 

України до рівня, достатнього 

для забезпечення оборони 

морського узбережжя 

Чорного і Азовського морів, 

забезпечення недоторканості 

державного кордону та 

охорони суверенних прав 

України в її виключній 

(морській) економічній зоні, а 

також забезпечення участі у 

міжнародних (спільних) 

операціях під проводом 

НАТО і ЄС. Продовження 

розвитку інфраструктури 

базування Військово-

Морських Сил Збройних Сил 

України 

 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Військово-морські спро-

можності України підви-

щено до рівня, достатнього 

для забезпечення оборони 

морського узбережжя 

Чорного і Азовського 

морів, забезпечення 

недоторканності держав-

ного кордону та охорони 

суверенних прав України в 

її виключній (морській) 

економічній зоні, а також 

забезпечення участі у 

міжнародних (спільних) 

операціях під проводом 

НАТО і ЄС. Продовжу-

ється розвиток інфраструк-

тури базування Військово-

Морських Сил ЗС України 
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115.  Завдання 3.6.1. Формування 

військово-морських 

спроможностей України, 

адекватних загрозам та 

достатніх для забезпечення 

оборони морського 

узбережжя Чорного і 

Азовського морів, захисту 

інтересів держави у 

територіальному морі та 

виключній (морській) 

економічній зоні, а також 

забезпечення участі у 

міжнародних операціях під 

проводом НАТО і ЄС 

Формування (переформу-

вання) командування та інших 

органів управління Військово-

Морських Сил Збройних Сил 

України, побудовані за 

принципами, прийнятими в 

НАТО 

КВМС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Сформовано (переформо-

вано) командування та 

інші органи управління 

Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України, 

побудовані за принципами, 

прийнятими в НАТО 

 Визначення оптимального 

складу Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України і 

морської охорони Державної 

прикордонної служби 

України, проведення їх 

оснащення новітніми (модер-

нізованими) зразками озбро-

єння та військової техніки 

КВМС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Підготовлено відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження складу ВМС 

ЗСУ і морської охорони 

Державної прикордонної 

служби України, проведе-

но їх оснащення новітніми 

(модернізованими) зразка-

ми ОВТ 

  Формування органів військо-

вого управління Військово-

Морських Сил Збройних Сил 

України оперативного рівня 

КВМС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Сформовано органи війсь-

кового управління 

Військово-Морських Сил 

ЗСУ оперативного рівня 

116.  Завдання 3.6.2. Розвиток 

інфраструктури базування 

Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України, а 

також її відновлення в 

Криму після повернення 

тимчасово окупованої 

території під контроль 

України 

Створення необхідної 

інфраструктури для спільного 

базування Військово-

Морських Сил Збройних Сил 

України та морської охорони 

Державної прикордонної 

служби України 

ГКЕУ ЗСУ, 

КВМС ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено необхідну 

інфраструктуру 

(військових містечок – 9, 

портопунктів – 1) для 

спільного базування ВМС 

ЗСУ та морської охорони 

Держприкордонслужби 

України 

  Відновлення інфраструктури 

базування Військово-
Морських Сил Збройних Сил 

України на Чорному морі 

КВМС ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

    До  

30 грудня 
2020 року 

Відновлено об’єкти 

базування Військово-
Морських Сил Збройних 

Сил України на Чорному 

морі, у т.ч.: військових 

містечок – 9, порто-

пунктів – 1 
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  Створення та відновлення 

інфраструктури базування 

Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України на 

Азовському морі 

КВМС ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Проведено будівництво та 

реконструкцію 5 

військових містечок для 

базування Морських Сил 

Збройних Сил України на 

Азовському морі 

117.  Оперативна ціль 3.7. 

Реформування Військової 

служби правопорядку у 

Збройних Силах України у 

Військову поліцію 

Законодавче визначення 

питання реформування 

Військової служби 

правопорядку у Збройних 

Силах України у Військову 

поліцію, загальної структури 

та основних функцій 

Військової поліції ЗС України 

з наданням права здійснювати 

досудове розслідування 

злочинів, вчинених 

військовослужбовцями проти 

встановленого порядку 

несення військової служби, 

ведення оперативно-

розшукової діяльності. 

Нарощення спроможностей 

Військової поліції, 

оптимізація її організаційної 

структури відповідно до нової 

структури Збройних Сил 

України 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Підготовлено відповідні 

нормативні акти щодо 

законодавчого визначення 

питання реформування 

Військової служби право-

порядку у Збройних Силах 

України у Військову полі-

цію, загальної структури та 

її основних функцій з 

наданням права здійсню-

вати досудове розслідуван-

ня злочинів, вчинених 

військовослужбовцями 

Збройних Сил України 

проти встановленого 

порядку несення 

військової служби, та 

права ведення оперативно-

розшукової діяльності. 

Спроможності Військової 

поліції нарощені, а її 

організаційна структура 

оптимізована відповідно 

до нової структури ЗСУ 

118.  Завдання 3.7.1. Законодавче 

визначення загальної 

структури та основних 

функцій Військової поліції з 

наданням права здійснювати 

досудове розслідування всіх 

Забезпечення супроводження 

та доопрацювання проекту 

Закону України “Про 

Військову поліцію України” 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

Тил ЗСУ, 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ВПЗ ГШ 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано проект 

Закону України. 

Забезпечено законодавче 

врегулювання питання 

щодо реформування ВСП у 

Військову поліцію 
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 кримінальних 

правопорушень, вчинених 

військовослужбовцями 

Збройних Сил України, 

ведення оперативно-

розшукової діяльності, а 

також досудове 

розслідування всіх злочинів, 

вчинених 

військовослужбовцями 

безпосередньо у зоні 

ведення бойових дій 

Внесення змін до наказу МОУ 

від 20.06.2012 № 412/дск “Про 

затвердження Переліку 

військово-облікових спеці-

альностей осіб офіцерського 

складу, Переліку військових 

посад осіб офіцерського 

складу, які можуть бути 

заміщені військовослужбов-

цями-жінками, Переліку 

військово-облікових спеці-

альностей, за якими може 

бути присвоєне первинне 

військове звання молодшого 

лейтенанта запасу” щодо 

заміни назви ВОС – код 

850600, фахівці із дізнання та 

боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю 

на: “Фахівці Військової 

поліції (ВСП) з питань 

здійснення правоохоронної 

діяльності” 

 

ГУП ГШ ЗСУ 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Введення ВОС – код 

850600 для Військової 

поліції (ВСП) що надає 

можливість комплекту-

вання відповідних посад 

фахівцями юридичного 

профілю 

  Підготовка проектів положень 

про органи військового 

управління та військових 

частин Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження положень 

про органи військового 

управління та військових 

частин Військової поліції 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо визначення зон 

діяльності органів військового 

управління Військової поліції 

 

 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено наказ МОУ 

щодо визначення зон 

діяльності Військової 

поліції 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Підготовка проектів положень 

про структурні підрозділи 

головного органу військового 

управління Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження положень 

про структурні підрозділи 

головного органу 

військового управління 

Військової поліції 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо внесення змін до 

інструкції щодо протидії 

диверсіям і терористичним 

актам” (після прийняття 

Закону України “Про 

Військову поліцію України”) 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

Види ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено наказ МОУ 

щодо протидії диверсіям і 

терористичним актам” 

(після прийняття Закону 

України “Про Військову 

поліцію України”) 

  Підготовка проекту Інструкції 

про порядок організації 

документообігу та 

діловодства в органах та 

підрозділах Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження Інструкції 

про порядок організації 

документообігу та 

діловодства в органах та 

підрозділах Військової 

поліції 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо урегулювання 

питання порядку залучення 

військовослужбовців ЗСУ до 

виконання окремих завдань 

Військової поліції. 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

Види ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено наказ МОУ 

щодо порядку залучення 

військовослужбовців ЗСУ 

до виконання окремих 

завдань Військової поліції 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо внесення змін до 

наказу МОУ від 17.07.2009 
№ 371 “Про затвердження 

Положення про режимну 

службу Військової служби 

правопорядку у Збройних 

Силах України” у зв’язку із 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ, 
Озброєння 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено наказ МОУ 

щодо уточнення завдань 

режимної служби 
Військової поліції 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

прийняттям Закону України 

“Про Військову поліцію 

України” та уточнення 

завдань служби. 

  Підготовка проекту Закону 

України щодо внесення змін 

до законів України “Про 

правовий режим надзвичай-

ного стану” та “Про правовий 

режим воєнного стану”, в 

частині визначення (уточ-

нення) завдань Військової 

поліції при  виконанні заходів 

правового режиму воєнного, 

надзвичайного стану 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

Закону України щодо 

врегулювання завдань 

Військової поліції при 

виконанні заходів 

правового режиму 

воєнного, надзвичайного 

стану 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо визначення 

порядку проведення 

службових розслідувань 

підрозділами Військової 

поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

наказу МОУ 

  Підготовка проектів відпо-

відних НПА щодо відкриття 

окремої підпрограми для 

фінансування Військової 

поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

ДФ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідні 

нормативні акти 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо затвердження 

відповідної інструкції про 

порядок інформування 

суспільства про результати 
роботи Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

ДОДТ МОУ 

УКтаП МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

наказу МОУ щодо порядку 

інформування суспільства 

про результати роботи 

Військової поліції 

  Підготовка проектів 

відповідних НПА та 

розроблення проекту 

механізму щодо виплати 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

ДФ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідні 

нормативні акти 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

грошових коштів 

позаштатним співробітникам 

Військової поліції 

  Підготовка проекту Закону 

України “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України” у зв’язку з 

прийняттям Закону України 

“Про Військову поліцію 

України”. (Кримінальний 

процесуальний кодекс Укра-

їни, Кримінально-виконавчий 

кодекс України, Кодекс 

України про адміністративні 

правопорушення, Закон Укра-

їни “Про правовий режим 

надзвичайного стану”, Закон 

України “Про організаційно-

правові основи боротьби з 

організованою злочинністю”, 

Закон України “Про дорожній 

рух”, Закон України “Про 

забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримі-

нальному судочинстві”, Закон 

України “Про державний 

захист працівників суду і 

правоохоронних органів”, 

Закон України “Про 

оперативно-розшукову 

діяльність”, Дисциплінарний 

статут Збройних Сил України, 

Статут внутрішньої служби 

Збройних Сил України, 

Статут гарнізонної та вартової 

служб Збройних Сил України) 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

ДФ МОУ, 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ за 

напрямками 

діяльності 

До 30 

грудня  

2016 року 

    Підготовлено проект 

Закону України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/550-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/550-14
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Підготовка проектів підза-

конних нормативно-правових 

актів у зв’язку з прийняттям 

Закону України “Про 

Військову поліцію України” 

щодо: досудового розсліду-

вання; оперативно-розшукової 

діяльності; розшуку 

військовослужбовців, зброї та 

боєприпасів; виконання 

покарань; забезпечення 

громадського порядку; участь 

в організації збору та 

супроводженні військово-

полонених; застосування 

заходів фізичного впливу; 

правил носіння військової 

форми одягу та зразки знаків 

розрізнення для військово-

службовців Військової 

поліції; забезпечення безпеки 

дорожнього руху військових 

транспортних засобів; участі у 

боротьбі з тероризмом, 

протидії диверсійним 

проявам, терористичним 

актам; обліку правопорушень, 

скоєних у МОУ та ЗСУ; 

створення бази (банків) 

даних, міжвідомчих 

інформаційно-аналітичних 

систем; виконання заходів 

правового режиму воєнного, 

надзвичайного стану; 

керівництва в особливий 

період; передачі підрозділів 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

ДФ МОУ, 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ за 

напрямами 

діяльності 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проекти 

підзаконних нормативно-

правових актів 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

Військової поліції в 

оперативне підпорядкування 

командирам військових 

частин; підготовки, перепід-

готовки і підвищення 

кваліфікації особового складу 

Військової поліції; розробки 

та затвердження символіки 

Військової поліції; виплати 

надбавок за особливі умови 

служби та за проходження 

військової служби у 

Військовій поліції; 

фінансування Військової 

поліції, забезпечення фінансо-

вими та матеріальними 

ресурсами слідчих підрозділів 

та підрозділів що здійснюють 

ОРД; проведення службових 

розслідувань 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо розробки та 

затвердження зразка 

службового посвідчення 

військовослужбовця Війсь-

кової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

наказу МОУ щодо 

затвердження зразка 

службового посвідчення 

  Організація розробки 

символіки Військової поліції. 

Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо затвердження 

символіки Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

наказу МОУ щодо 

затвердження символіки 

Військової поліції 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ щодо затвердження 

правил носіння військової 

форми одягу, спеціального 

одягу та знаків розрізнення 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

наказу МОУ щодо правил 

носіння форми одягу, 

спеціального одягу та 

знаків розрізнення 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

для військовослужбовців 

Військової поліції 

  Підготовка проекту наказу 

МОУ “Про затвердження 

Інструкції про порядок 

надання доповідей і донесень 

про події, кримінальні 

правопорушення, адміністра-

тивні корупційні та військові 

адміністративні правопору-

шення, порушення військової 

дисципліни та їх облік” (після 

прийняття ЗУ “Про Військову 

поліцію України”) 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Створення єдиної бази 

правопорушень вчинених 

військовослужбовцями та 

єдиного порядку надання 

доповідей і донесень про 

події та правопорушення 

  Підготовка проекту постанови 

КМУ “Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових 

актів щодо вдосконалення 

регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки 

дорожнього руху у ЗСУ” 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проект 

постанови КМУ 

  Підготовка проектів відповід-

них нормативно-правових 

актів щодо отримання 

Військовою поліцією статусу 

розпорядника коштів ІІ 

ступеню 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

ДФ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено проекти 

нормативно-правових актів 

  Доопрацювання проекту 

Закону України щодо 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів у зв’язку з 
прийняттям Закону України 

“Про Військ поліцію України” 

та інших визначених цим 

Планом проектів Законів 

України та направлення їх до 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

 До  

30 квітня 

2017 року 

   Підготовлено проекти 

нормативно-правових актів 

щодо внесення змін до 

деяких законодавчих актів 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

КМУ для внесення на розгляд 

Верховної Ради України 

  Доопрацювання, з ураху-

ванням прийнятого Закону 

України “Про Військову 

поліцію України”, 

підготовлених у 2016 році та 

передбачених цим Планом 

проектів підзаконних 

нормативно-правових актів та 

надання їх на підпис (розгляд) 

встановленим порядком 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ 

 До  

30 червня 

2017 року 

   Доопрацьовані проекти 

підзаконних нормативно-

правових актів 

  Затвердження встановленим 

порядком положення про 

органи військового 

управління та військові 

частини Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЮД МОУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

 До  

30 липня  

2017 року 

 

   Підготовлено проекти 

нормативно-правових актів 

щодо затвердження 

положень про органи 

військового управління та 

військових частин 

Військової поліції 

  Підготовка проекту змін до 

законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з 

питань організації діяльності, 

уточнення завдань, функцій та 

повноважень Військової 

поліції, поширення її 

повноважень на всіх 

військовослужбовців 

військових формувань, 

утворених відповідно до 

законодавства України. 

ГУ ВПУ, 

ЮД МОУ, 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ за 

напрямками 

діяльності 

 До  

30 грудня 

2018 року 

   Підготовлено проекти 

нормативно-правових актів 

щодо уточнення 

повноважень, завдань та 

функцій Військової поліції 

  Ініціювання питання внесення 

змін до Кримінально-

процесуальний кодекс  

України та віднесення до 

підслідності Військової 

ГУ ВПУ 

ЮД МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Розширення категорій 

злочинів підслідних 

Військовій поліції 
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поліції всіх злочинів, 

вчинених 

військовослужбовцями 

119.  Завдання 3.7.2. Нарощення 

спроможностей Військової 

поліції та оптимізація її 

організаційної структури 

відповідно до нової 

структури Збройних Сил 

України 

Уточнення організаційно-

штатної структури органів 

управління та військових 

частин Військової поліції 

відповідно до її функцій і 

завдань та нової структури 

Збройних Сил України 

ГУ ВПУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Уточнено організаційно-

штатну структуру органів 

управління та військових 

частин Військової поліції 

відповідно до її функцій і 

завдань та нової структури 

Збройних Сил України 

  Визначення місць дислокації 

органів управління та 

військових частин Військової 

поліції в залежності від місць 

дислокації та чисельності 

військ (органів військового 

управління та військових 

частин) Збройних Сил  

України 

ГУ ВПУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Підготовлено проекти 

нормативно-правових актів 

щодо визначення місць 

дислокації органів 

управління та військових 

частин Військової поліції  

  Відпрацювання пропозицій до 

проекту організаційної 

директиви Міноборони та 

Генерального штабу  

Збройних Сил України щодо 

створення Навчального 

центру Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

Липень 

 2016 року 

    Виконано. Відпрацьовано 

пропозиції до Директиви 

щодо створення 

Навчального центру 

Військової поліції 

  Розроблення проекту 

перспективної організаційно-

штатної структури головного 

управління Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

Липень 

 2016 року 

    Виконано. Схема 

перспективної 

організаційної-штатної 

структури 

  Відпрацювання проекту 
перспективної організаційної-

штатної структури 

територіального управління та 

зональних відділів Військової 

поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 
ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 

Липень 
 2016 року 

    Виконано. Відпрацьовано 
Схему перспективної 

організа-ційної-штатної 

структури територіального 

управ-ління та зональних 

відділів Військової поліції 
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  Підготовка проекту 

відповідного нормативно-

правового акта щодо 

нормативного урегулювання 

питання створення баз 

(банків) даних, міжвідомчих 

інформаційно-аналітичних 

систем 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

ДОДТ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано 

нормативно-правовий акт 

щодо врегулювання 

питання створення баз 

(банків) даних, 

інформаційно-аналітичних 

систем 

  Розроблення проекту 

організаційно-штатної струк-

тури слідчих та оперативно-

розшукових підрозділів 

ГУ ВСП ЗСУ 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано Схему 

організаційної-штатної 

структури слідчих та 

оперативно-розшукових 

підрозділів 

  Відпрацювання проекту 

системи організації зв’язку в 

органах військового 

управління, військових 

частинах та окремих 

підрозділах Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ГУ ЗІС ГШ 

ЗСУ 

До  

30 жовтня 

2016 року 

    Відпрацьовано варіанти 

схем організації зв’язку 

  Розроблення проекту системи 

управління органами 

управління, військовими 

частинами та окремими 

підрозділами Військової 

поліції під час виконання 

завдань за призначенням 

ГУ ВСП ЗСУ 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

До 30 

листопада 

2016 року 

    Відпрацьовано Схему 

системи управління 

  Планування проведення 

практичних організаційних 

заходів по реформуванню у 

Військову поліцію 

ГУ ВСП ЗСУ  До  

20 лютого 

2017 року 

   Затверджено План 

проведення організаційних 

заходів 

  Доопрацювання з урахуван-
ням прийнятого Закону 

України “Про Військову 

поліцію України” нової 

організаційно-штатної струк-

тури Військової поліції  

ГУ ВСП ЗСУ 
ЮД МОУ 

ГУОМП ЗСУ 

 До  
30 квітня 

2017 року 

   Затверджена організа-
ційно-штатна структура 
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  Підготовка пропозицій до 

проекту організаційної 

директиви Міністерства 

оборони України та 

Генерального штабу  

Збройних Сил  України щодо 

реформування органів 

управлінь Військової служби 

правопорядку у органи 

військового управління 

Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

ЮД МОУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ГУОМП ЗСУ 

 До  

30 квітня 

2017 року 

   Відпрацьовано Директиву 

щодо реформування ВСП у 

Військову поліцію 

  Забезпечення органів 

військового управління 

Військової поліції засобами 

зв’язку, передбачених систе-

мою організації зв’язку в 

органах військового управ-

ління, військових частинах та 

окремих підрозділах 

Військової поліції 

 

ГУ ВСП ЗСУ  До 

 30 липня 

2017 року 

   Органи управління 

Військової поліції 

забезпечені засобами 

зв’язку. Впровадження 

системи управління. 

  Створення Навчального 

центру Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ,  

ДКП МОУ 

ГКЕУ ЗСУ, 

Тил ЗСУ 

 

До  

30 жовтня 

2017 року 

    Створено навчальний 

центр та розпочато 

підготовку військово-

службовців для Військової 

поліції 

  Впровадження 16 стандартів 

НАТО в підготовку військово-
службовців в Навчальному 

центрі Військової поліції 

(рівень – солдат, сержант, 

старшина) 

 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 
МОУ  

До  

30 грудня 
2017 року 

    Адаптація стандартів 

НАТО в підготовці 
військовослужбовців 

Військової поліції 
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120.  Завдання 3.7.3. 
Забезпечення підготовки 

(перепідготовки, 

допідготовки) особового 

складу для комплектування 

посад у підрозділах 

Військової поліції 

Здійснення переходу до 

підготовки підрозділів 

військової поліції за 

стандартами НАТО, у тому 

числі за рахунок створення та 

функціонування Навчального 

центру Військової поліції 

ГУ ВПУ 

 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Здійснено перехід до 

підготовки підрозділів 

військової поліції за 

стандартами НАТО, у тому 

числі за рахунок створення 

та функціонування 

Навчального центру 

Військової поліції 

  Підвищення рівня 

підготовки офіцерів, 

спланованих для призначення 

на посади у Військовій 

поліції. Проходження курсів: 

підготовки штабних 

офіцерів Військової поліції у 

НУОУ; 

підготовка військовослуж-

бовців за напрямками: 

“Застосування сили” та 

“Досудове розслідування” 

військовими інструкторами 

Військової поліції ЗС Канади 

ГУ ВСП ЗСУ До 

30 серпня 

2016 року 

    Підвищення рівня 

підготовки особового 

складу Військової поліції 

  Розроблення вимог до 

освітньо-кваліфікаційної 

характеристики щодо підго-

товки офіцерів на базі 

Військового інституту Київ-

ського національного універ-

ситету імені Т.Шевченка 

ГУ ВСП ЗСУ 

ДВОНСГП 

МОУ  

До  

30 серпня 

2016 року 

    Підготовлені освітньо-

кваліфікаційні вимоги для 

розробки освітньо-

професійної програми 

підготовки офіцерів у 

ВВНЗ 

  Запровадження підготовки 

офіцерів з тактичним рівнем 
військової освіти (до 30 осіб) 

для підрозділів Військової 

поліції (з терміном навчання 5 

років) 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 
МОУ  

До  

30 вересня 
2016 року 

    Запроваджено підготовку 

офіцерів з тактичним 
рівнем військової освіти 

для підрозділів Військової 

поліції (ВСП) у 

Військовому інституті 

Київського національного 
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університету імені Т. 

Шевченка 

  Проведення тренувань на базі 

Міжнародного Центру 

миротворчості та безпеки, під 

керівництвом інструкторів 

Військової поліції Канади 

(с.Старичі Львівської області). 

ГУ ВСП ЗСУ До  

30 листопада 

2016 року 

    Удосконалення практич-

них навичок особового 

складу підрозділів 

спеціального призначення 

  Розроблення критеріїв 

відбору військовослужбовців 

(працівників) для проход-

ження служби (роботи) у 

Військовій поліції та проекту 

наказу Міністра оборони 

України щодо їх 

затвердження 

ГУ ВСП ЗСУ 

ГУП ГШ ЗСУ 

ДКП МОУ 

ЮД МОУ 

До  

30 листопада 

2016 року 

    Відпрацьовано норма-

тивно-правовий акт щодо 

затвердження критеріїв 

відбору військовослуж-

бовців (працівників) для 

проходження служби 

(роботи) у Військовій 

поліції 

  Проведення розрахунків та 

подання заявок щодо підго-

товки офіцерів з тактичним 

(оперативно-тактичним) рів-

нем військової освіти у НУ 

“Юридична академія 

України”, ВІКНУ та 

Національного університету 

оборони України для слідчих, 

оперативно-розшукових та 

підрозділів запобігання, 

виявлення злочинів та інших 

правопорушень 

ГУ ВСП ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Організована підготовка 

офіцерів для підрозділів 

Військової поліції 

  Проведення підготовки (нав-

чання, стажування, участь у 
тренуваннях та курсах підви-

щення кваліфікації), в тому 

числі і мовної, у вищих 

військових навчальних закла-

дах України та за кордоном 

ГУ ВСП ЗСУ До  

30 грудня 
2016 року 

    Підвищення рівня 

підготовки особового 
складу 
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  Проведення підготовки 

особового складу підрозділів 

спеціального призначення 

Військової служби правопо-

рядку із залученням експертів 

держав – членів НАТО, для 

виконання службових завдань 

в умовах ближнього 

вогневого контакту з 

противником, насамперед у 

приміщеннях, будівлях, на 

транспортних засобах 

ГУ ВСП ЗСУ 

 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Удосконалення практич-

них навичок особового 

складу підрозділів 

спеціального призначення. 

  Розроблення плану (графіку) 

підготовки (перепідготовки) 

військовослужбовців які 

призначені (сплановані до 

призначення) на посади в 

органах військового 

управління Військової поліції, 

з метою досягнення рівня 

підготовки представників 

Військових поліцій країн 

НАТО. 

ГУ ВСП ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження Планів 

(графіків) підготовки 

(перепідготовки) військо-

вослужбовців 

  Розроблення навчальних 

планів (програм) для 

забезпечення навчального 

процесу в Навчальному центрі 

Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження навчальних 

програм, затверджені 

плани підготовки 

  Розроблення критеріїв 

відбору військовослужбовців 

(працівників) для комплекту-
вання посад викладачів 

Навчального центру Війсь-

кової поліції та вимог до рівня 

їх підготовки 

ГУ ВСП ЗСУ У місячний 

термін з дня 

прийняття 
рішення 

про 

створення 

Навчаль-

ного центру 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження критеріїв 
відбору та вимоги до рівня 

підготовки викладачів 
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  Відібір військовослужбовців 

(працівників) для 

комплектування посад 

викладачів в Навчальному 

центрі Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ У дво-

місячний 

термін з дня 

прийняття 

рішення про 

створення 

Навчального 

центру 

    Створення резерву 

кандидатів для 

призначення на посади 

викладачів 

  Запровадження курсів 

підготовки (перепідготовки) 

офіцерів Військової поліції на 

базі Військового інституту 

Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

 До  

30 березня 

2017 року 

   Організована підготовка 

(перепідготовка) офіцерів 

ВСП, які сплановані до 

призначення на посади у 

Військову поліцію 

  Надання допомоги у 

створенні Військової поліції 

(підготовки військовослуж-

бовців, документів з 

організації її діяльності, 

допомоги в отриманні 

матеріально-технічних засобів 

тощо) в рамках роботи 

Підкомітету Військової 

поліції Об’єднаного комітету 

військового співробітництва 

та оборонного планування. 

ГУ ВСП ЗСУ 

Тил ЗСУ 

Озброєння 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Організована робота 

направлена на створення 

Військової поліції 

  Організація підготовки 

офіцерів з тактичним рівнем 

військової освіти для слідчих 

підрозділів, підрозділів запо-

бігання, виявлення злочинів 

та інших правопорушень, 
оперативно-розшукових під-

розділів на Військово-

юридичному факультеті 

Національного університету 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

 До  

30 жовтня 

2017 року 

Щороку  Щороку Щороку Організована підготовка 

офіцерів для Військової 

поліції 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 
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очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

“Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого” 

  Організація перепідготовки 

офіцерів Військової поліції у 

Військовому інституті 

Київського національного 

університету імені Т. 

Шевченка: до 50 офіцерів, 

двічі на рік, тривалість курсу 

перепідготовки – до 3 місяців 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ  

 До  

30 жовтня  

2017 року 

Щороку  Щороку Щороку Підвищення рівня 

професійних знань 

офіцерів Військової поліції 

  Організація перепідготовки 

офіцерів слідчих підрозділів, 

підрозділів запобігання, 

виявлення злочинів та інших 

правопорушень на Військово-

юридичному факультеті 

Національного університету 

“Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого”. 

До 20 офіцерів, двічі на рік, 

тривалість курсу перепід-

готовки – до 3 місяців 

ГУ ВПУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

 До  

30 листопада 

2017 року 

Щороку  Щороку Щороку Підвищення рівня 

професійних знань 

офіцерів Військової поліції 

  Підвищення рівня підготовки 

офіцерів, спланованих для 

призначення в на посади у 

Військовій поліції. Проход-

ження ними мовних та інших 

курсів в ВВНЗ України та за 

кордоном (Канада, Польща) 

(не менше 25 осіб), підготовка 

військовослужбовців за нап-
рямками: “Застосування сили” 

та “Досудове розслідування” 

війсь-ковими інструкторами 

Військової поліції ЗС Канади 

 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Щорічно Підвищення рівня 

професійних знань 

офіцерів Військової поліції 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 
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очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Проведення (двічі на рік) 

тренування, на базі 

Міжнародного Центру 

миротворчості та безпеки, під 

керівництвом інструкторів 

Військової поліції Канади  

(с. Старичі Львівської області) 

ГУ ВПУ 

 

 Протягом 

2017 року 

   Удосконалення 

практичних навичок 

особового складу 

підрозділів спеціального 

призначення 

  Створення спеціальних 

підрозділів, які б виконували 

функції військової поліції у 

спільних миротворчих місіях 

під егідою ООН та НАТО 

ГУ ВПУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ, 

ГУП ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено спеціальні 

підрозділи 

  Вирішення питання 

входження представників 

Військової поліції до складу 

міжнародного батальйону 

військової поліції 

(MNMPBAT) 

ГУВСтаМО 

ГШ ЗСУ, 

ГУ ВПУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Взаємодія з військовими 

поліціями країн НАТО 

  Підготовка представників 

Військової поліції в рамках 

навчального курсу 

Оборонного співробітництва 

скандинавських країн з 

питань підготовки військової 

поліції для участі у 

миротворчих операціях під 

проводом ООН і НАТО 

ГУВСтаМО 

ГШ ЗСУ, 

ГУ ВПУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Набуття досвіду роботи 

військових поліцій країн 

членів НАТО 

  Вирішення в рамках роботи 
Підкомітету Військової 

поліції Об’єднаного комітету 

військового співробітництва 

та оборонного планування 

питання: 

ГУ ВПУ, 
ГУВСтаМО 

ГШ ЗСУ 

   До  
30 грудня 

2019 року 

 Набуття досвіду роботи 
військових поліцій країн 

членів НАТО 
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стажування представників 

підрозділів Військової поліції 

у відповідних підрозділах 

військових поліцій країн 

НАТО; 

навчання для здобуття 

тактичного, оперативно-

тактичного рівня освіти 

представниками Військової 

поліції в навчальних закладах 

Канади, Польщі та інших 

країн НАТО 

 

  Організація проходження  

особовим складом Військової 

поліції курсів перепідготовки 

у вищих навчальних закладах 

та Навчальному центрі 

Військової поліції 

 

ГУ ВПУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

  до кінця 

2018 року – 

не менше 

30 % 

до кінця 

2019 року – 

не менше 

50 % 

до кінця 

2020 року – 

не менше 

80 % 

Підвищення кваліфікації 

військовослужбовців 

Військової поліції 

  Забезпечення готовності 

підрозділів Військової поліції 

надавати підтримку операціям 

під проводом НАТО у 180-

денний термін готовності 

 

ГУ ВПУ, 

ГУП ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Досягнуто високий рівень 

готовності Військової 

поліції надавати підтримку 

операціям під проводом 

НАТО 

121.  Завдання 3.7.4. Оснащення 

Військової поліції 

модернізованими зразками 

озброєння та військової 

техніки, забезпечення 
казармено-житловим 

фондом та матеріально-

технічними засобами 

Забезпечення органів 

управління та військових 

частин Військової поліції 

необхідним казармено-

житловим фондом, 
матеріально-технічними 

засобами, оснащення 

модернізованими зразками 

озброєння та військової 

техніки 

ГУ ВПУ, 

ГКЕУ ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 
 

 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Органи управління та 

військові частини 

Військової поліції забезпе-

чені необхідним казар-

мено-житловим фондом, 
матеріально-технічними 

засобами, здійснено її 

оснащення модернізова-

ними зразками озброєння 

та військової техніки 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 
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  Організація розміщення Нав-

чального центру Військової 

поліції (ВСП) та підготовки 

(ремонту) будівель (примі-

щень) для його розміщення 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

До  

30 серпня 

2016 року 

    Визначене місце 

розміщення, підготовлені 

капітальні будівлі і 

споруди для розміщення 

  Проведення розрахунку 

коштів необхідних для 

забезпечення органів 

військового управління 

(підрозділів) Військової 

поліції озброєнням, 

автомобільною технікою та 

спеціальними засобами 

ГУ ВСП ЗСУ 

 

До  

30 серпня 

2016 року 

    Уточнені розрахунки 

потреб в грошових коштах 

  Проведення розрахунку 

потреб та вирішення питання 

забезпечення (станом на 

28.02.2017) Навчального 

центру Військової поліції  

майном, інвентарем, 

матеріально-технічними 

засобами для організації 

навчального процесу 

ГУ ВСП ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

До  

30 вересня 

2016 року 

    Забезпечено навчальний 

процес 

  Підготовка пропозицій щодо 

забезпечення органів 

військового управління 

Військової поліції 

озброєнням, автомобільною 

технікою та спеціальними 

засобами 

ГУ ВСП ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

Тил ЗСУ 

До  

30 вересня 

2016 року 

    Уточнений перелік, 

озброєння, автомобільної 

техніки та спеціальних 

засобів для оснащення 

Військової поліції 

  Подання пропозицій щодо 

зразків спеціального одягу, 
взуття та спорядження 

військовослужбовців Військо-

вої поліції до центральних 

органів забезпечення, відпові-

дальних за їх розробку та 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ЦРтаСМЗ 
ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 

 

До  

30 вересня 
2016 року 

    Вирішення питання 

розробки спеціального 
одягу, взуття та 

спорядження для 

військовослужбовців 

Військової поліції. 
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Термін виконання Критерії оцінки та 
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затвердження зразків. Участь 

в розробці зразків одягу 

  Подання пропозицій до Тилу 

ЗС України та Озброєння ЗС 

України щодо встановлення 

норм забезпечення 

військовослужбовців 

Військової поліції речовим 

майном, продовольством, 

ракетно-артилерійським 

озброєнням, автомобільним та 

бронетанковим майном. 

Внесення змін до нормативно-

правових актів 

ГУ ВСП ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ, 

ЮД МОУ 

До  

30 вересня 

2016 року 

    Встановлення норм 

забезпечення 

військовослужбовців 

Військової поліції 

окремими видами майна. 

  Забезпечення прийняття 

рішення щодо місця 

розміщення органів 

управління, підрозділів та 

військових частин Військової 

поліції, підготовки (ремонту) 

будівель (приміщень) для їх 

розміщення 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

До  

30 вересня 

2016 року 

    Визначені місця 

розміщення, підготовлені 

капітальні будівлі і 

споруди для розміщення 

  Забезпечення прийняття 

рішення щодо виділення 

фондів для розміщення опера-

тивно-розшукових та слідчих 

підрозділів Військової поліції. 

Визначити потребу в коштах 

та подання заявок щодо 

проведення їх ремонту 

ГУ ВСП ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

До  

30 вересня 

2016 року 

    Визначені місця 

розміщення, підготовлені 

капітальні будівлі і 

споруди для розміщення 

  Підготовка проектів заявок на 
забезпечення органів військо-

вого управління (підрозділів) 

Військової поліції озброєн-

ням, автомобільною технікою 

та спеціальними засобами, 

ГУ ВСП ЗСУ, 
Озброєння 

ЗСУ, 

Тил ЗСУ 

 

До  
30 грудня 

2016 року 

    Підготовлені заявки 
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відповідно до проведених 

розрахунків 

  Проведення розрахунку пот-

реб оперативно-розшукових 

та слідчих підрозділів у 

засобах фото, аудіо та відео 

фіксації, ОВТ та МТЗ 

ГУ ВСП ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 

 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Проведені розрахунки 

  Проведення розрахунку в 

коштах, матеріально-

технічних засобах, озброєнні 

та військовій техніці за кожен 

рік до 2020 року включно 

ГУ ВСП ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ДФ МОУ 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    Визначення кількості 

коштів необхідних для 

забезпечення підрозділів 

Військової поліції 

  Підготовка заявок щодо 

укомплектування (закупівлі) 

засобів фото, аудіо та відео 

фіксації ОВТ та МТЗ  слідчих 

та оперативно-розшукових 

підрозділів Військової поліції 

ГУ ВСП ЗСУ 

Тил ЗСУ 

Озброєння 

ЗСУ 

ДФ МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Укомплектовано 

оперативно-розшукові та 

слідчі підрозділи 

  Подання заявок щодо потреб 

в грошових коштах для 

проведення закупівель майна 

та матеріально-технічних 

засобів 

ГУ ВСП ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ДФ МОУ 

У місячний 

термін зі 

дня 

прийняття 

рішення 

про 

створення 

Навчаль-

ного центру 

    Вирішення питання 

забезпечення майном та 

МТЗ Навчального центру 

Військової поліції 

  Внесення змін до наказу МОУ 

щодо відкриття окремої 

підпрограми для фінансу-

вання заходів Військової 
поліції 

ГУ ВПУ, 

ДФ МОУ 

 До  

30 червня 

2017 року 

   Вирішення питань 

фінансування Військової 

поліції. 

  Отримання необхідного спо-

рядження та озброєння яке 

перебуває на озброєнні 

підрозділів спеціального 

ГУ ВПУ, 

ГУВСтаМО 

ГШ ЗСУ, 

Тил ЗСУ, 

 До  

30 серпня 

2017 року 

   Забезпечення підрозділів 

спеціального призначення 

спорядженням і 

обладнанням, яке 
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призначення держав – членів 

НАТО для оснащення підроз-

ділів спеціального призна-

чення Військової поліції 

Озброєння 

ЗСУ 

 

перебуває на озброєнні 

підрозділів спеціального 

призначення держав – 

членів НАТО. 

  Здійснення закупівлі 

спеціальних автомобілів 

ВІБДР та обладнання для 

проведення підрозділами 

ВІБДР обов’язкового 

технічного контролю 

транспортних засобів 

ГУ ВПУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ДФ МОУ 

 До  

30 серпня 

2017 року 

 

 

   Оснащення підрозділів  

ВІБДР обладнанням для 

проведення технічного 

контролю транспортних 

засобів. 

  Встановлення норм забезпе-

чення військовослужбовців 

Військової поліції речовим 

майном, продовольством, 

ракетно-артилерійським 

озброєнням, автомобільним та 

бронетанковим майном 

ГУ ВПУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

 До  

30 вересня 

2017 року 

   Встановлення норм 

забезпечення 

військовослужбовців 

Військової поліції 

окремими видами майна. 

  Розроблення механізму 

оплати грошових коштів 

позаштатним співробітникам 

Військової поліції 

ГУ ВПУ 

ДФ МОУ 

ВПЗ ГШ ЗСУ 

ЮД МОУ 

 До  

30 вересня 

2017 року 

   Забезпечення виконання 

завдань оперативно-

розшуковими підрозділами 

  Здійснення закупівлі 

цифрових засобів фото, аудіо- 

та відео- фіксації слідчими та 

оперативно-розшуковими 

підрозділами Військової 

поліції при виконанні завдань 

за призначенням, відповідно 

до проведених розрахунків. 

ГУ ВПУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

ДФ МОУ 

 До  

30 вересня 

2017 року 

 

 

   Забезпечено слідчі та 

оперативно-розшукові 

підрозділи засобами фото-, 

аудіо- та відео- фіксації 

  Організація роботи щодо 
вивчення та отримання 

зразків озброєння, військової 

техніки та спорядження 

військових поліцій країн 

НАТО 

ГУ ВПУ  До  
30 серпня 

2017 року 

   Забезпечення підрозділів 
Військової поліції 

якісними зразками 

озброєння, військової 

техніки та спорядження 
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122.  Стратегічна ціль 4: 
Об’єднана система логістики 

і система медичного 

забезпечення, здатні надати 

підтримку всім компонентам 

сил оборони 

Створення єдиної ефективної 

системи логістики сил 

оборони відповідно до 

керівних положень, 

стандартів та інструкцій 

НАТО з логістики, 

забезпечено управління 

логістичним забезпеченням 

сил оборони, матеріально-

технічні запаси, які 

утримуються відповідно до 

норм, що забезпечують 

виконання завдань за 

призначенням у мирний час та 

воєнний час (особливий 

період) 

Підкомітет 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Створено єдину ефективну 

систему логістики сил 

оборони відповідно до 

керівних положень, 

стандартів та інструкцій 

НАТО з логістики, 

забезпечено управління 

логістичним забезпечен-

ням сил оборони, 

матеріально-технічні 

запаси, які утримуються 

відповідно до норм, що 

забезпечують виконання 

завдань за призначенням у 

мирний час та воєнний час 

(особливий період) 

 

 

123.  Оперативна ціль 4.1. 
Удосконалення логістичного 

забезпечення сил оборони 

Створення єдиної ефективної 

системи логістики і 

постачання сил оборони як у 

мирний час, так і в особливий 

період, запроваджено сучасні 

системи і технології 

всебічного забезпечення 

військ (сил), автоматизація 

процесів управління та обліку 

ОВТ, військово-технічного 

майна, ракет і боєприпасів та 

матеріально-технічних засобів 

згідно із Завданням 1.4.8. 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

 До кінця 

2017 року 

   Створено єдину ефективну 

систему логістики і 

постачання сил оборони як 

у мирний час, так і в 

особливий період, 

запроваджено сучасні 

системи і технології 

всебічного забезпечення 

військ (сил), 

автоматизовано процеси 

управління та обліку ОВТ, 

військово-технічного 

майна, ракет і боєприпасів 

та матеріально-технічних 

засобів згідно із 

Завданням 1.4.8. 

 
 



136 
 

№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Впровадження J-структури 

органів військового управ-

ління відповідно до стандар-

тів НАТО, що відповідають за 

логістичне забезпечення 

Збройних Сил України. 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ 

види ЗСУ  

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Створено Головне 

управління логістики (J 14) 

Генерального штабу ЗС 

України, упроваджена 

система класів постачання, 

відповідно до стандартів 

НАТО 

124.  Завдання 4.1.1. Створення 

єдиної ефективної системи 

логістики і постачання сил 

оборони, як у мирний час, 

так і в особливий період для 

оперативного і повного 

задоволення їх потреб у 

відновленні (ремонті) 

озброєння та військової 

техніки, постачанні 

військово-технічного майна 

та матеріально-технічних 

засобів 

Підготовка пропозицій щодо 

створення робочого органу 

при Кабінеті Міністрів 

України для координації 

діяльності єдиної системи 

логістики сил оборони 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ,  ОВУ, 

види ЗСУ 

Листопад 

2016 року 

    Сформовано робочий 

орган при Кабінеті 

Міністрів України для 

координації діяльності 

єдиної системи логістики 

сил оборони 

  Формування робочого органу 

у складі Комітету реформ 

Міністерства оборони 

України та Збройних Сил 

України для координації 

діяльності єдиної системи 

логістики сил оборони 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, види 

ЗСУ, ОВУ, 

Комітет 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Сформовано у складі 

Підкомітету з 

впровадження реформ 

об’єднаної системи 

логістики, систем 

медичного забезпечення 

сил оборони робочу групу 

з удосконалення 

логістичного забезпечення 

сил оборони. 

  Розроблення основних поло-

жень логістичного 

забезпечення Збройних Сил 

України відповідно до 

Тил ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, ГУОЗ 

До  

30 серпня 

2016 року 

    Відпрацьовано наказ 

Міністерства оборони 

України “Про 

затвердження основних 



137 
 

№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

стандартів НАТО ЗСУ, ДДЗ та 

ПМР МОУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

положень логістичного 

забезпечення Збройних 

Сил України” 

  Розроблення спільного наказу 

Міністерства оборони 

України та інших військових 

формувань щодо організації 

логістичного забезпечення 

сил оборони 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ,  ГУОЗ 

ЗСУ,  ГКЕУ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Розроблено спільний наказ 

Міноборони України та 

інших військових 

формувань щодо 

організації логістичного 

забезпечення сил оборони 

125.  Завдання 4.1.2. 

Реформування системи 

матеріально-технічного 

забезпечення Збройних Сил 

України в рамках єдиної 

системи логістики, 

оптимізація кількості 

військових частин 

забезпечення сил оборони, 

виходячи з поставлених 

завдань з відновлення 

озброєння та військової 

техніки, постачання та 

утримання запасів 

військово-технічного майна, 

матеріально-технічних 

засобів, ракет і боєприпасів 

Внесення змін до Положення 

про Міністерство оборони 

України та Генеральний штаб 

Збройних Сил України щодо 

розподілу повноважень 

стосовно логістичного 

забезпечення 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, ЮД 

МОУ, ДДЗ та 

ПМР МОУ, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні (законодавчі) 

акти щодо внесення змін 

до Положення про 

Міністерство оборони 

України та Положення про 

Генеральний штаб ЗСУ 

щодо розподілу 

повноважень стосовно 

логістичного забезпечення 

 Удосконалення процесів 

логістичного забезпечення 

сил оборони відповідно до 

стандартів НАТО 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Удосконалено процеси 

логістичного забезпечення 

сил оборони відповідно до 

стандартів НАТО 

 Створення Головного 

управління логістики (J4) у 

складі ГШ ЗСУ 

ГШ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Створено Головне 

управління логістики (J4)  

  Створення Командування сил 

логістики на базі Тилу та 

Озброєння ЗСУ 

ГШ ЗСУ    До  

30 грудня 

2019 року 

 Створено Командування 

сил логістики  

  Впровадження j- структури 

органів військового 

управління відповідно до 

стандартів НАТО, що 

відповідають за логістичне 

забезпечення Збройних Сил 

України   

ГУОМП ГШ 

ЗСУ,  

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Створено структуру 

управління логістикою в 

інших органах військового 

управління   
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  Завершення перегляду законо-

давства, що стосується струк-

тури та розвитку системи 

перевезень та транспорту-

вання, відпрацювання змін до 

них 

Тил ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти (керівні 

документи) щодо внесення 

змін до нормативно-

правових документів, які 

регулюють питання 

структури та розвитку 

системи перевезень та 

транспортування 

  Підготовка особового складу 

органів військового 

сполучення та 

автотранспортних служб ЗСУ 

Тил ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

Протягом 

2016 – 2017 років 

   Підготовлений особовий 

склад органів військового 

сполучення та 

автотранспортних служб 

ЗСУ 

  Створення підрозділу 

координації військових 

перевезень та 

транспортування служб ЗСУ 

Тил ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Створено підрозділ 

координації військових 

перевезень та 

транспортування служб 

ЗСУ 

  Здійснення переходу на єдину 

систему кодифікації 

військового майна сил 

оборони, сумісну із системою 

кодифікації НАТО 

УСКК МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, НГУ, 

ДПСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти (керівні 

документи) щодо переходу 

на єдину систему 

кодифікації військового 

майна сил оборони, 

сумісну із системою 

кодифікації НАТО 

  Здійснення переходу до 

класифікації матеріально-

технічних засобів, прийнятої в 

збройних силах НАТО 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 
підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Нова класифікація 

матеріально-технічних 

засобів: 

клас І – товари для 
існування (першої 

необхідності), наприклад 

продукти харчування; 

клас ІІ – витратні 

матеріали, норми для яких 
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встановлюються штатами і 

табелями до штатів; 

клас ІІІ – паливо та 

пально-мастильні 

матеріали; 

клас ІV – витратні 

матеріали, для яких норми 

не визначені штатами і 

табелями до штатів;  

клас V – боєприпаси, 

вибухові речовини та 

хімічні засоби усіх типів 

  Реформування військової 

системи управління ОВТ на 

стратегічному, оперативному 

та тактичному рівнях для 

ЗСУ, НГУ та ДПСУ 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, НГУ, 

ДПСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти (керівні 

документи) 

  Здійснення поступового 

реформування системи 

управління життєвим циклом 

продукції оборонного 

призначення та подвійного 

використання відповідно до 

стандартів НАТО 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти (керівні 

документи) щодо 

реформування системи 

управління життєвим 

циклом продукції 

оборонного призначення та 

подвійного використання 

126.  Завдання 4.1.3. 
Запровадження сучасної 

системи і технології 

всебічного забезпечення 
військ (сил), автоматизо-

ваних систем управління та 

обліку озброєння і 

військової техніки, військо-

во-технічного майна, ракет, 

Здійснення автоматизації 

процесів управління 

логістичним забезпеченням 

згідно із Завданням 1.4.8. 

УІТ МОУ, 

ДДЗ та ПМР, 

ДВТПРОВТ 

МОУ, 
ГШ ЗСУ 

    Поетапно, 

до кінця 

2020 року 

Запроваджено систему 

автоматизованого управ-

ління процесами логіс-

тичним забезпеченням 
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боєприпасів та матеріально-

технічних засобів 

  Опрацювання технічного 

завдання до проекту 

створення автоматизованої 

системи управління обліком в 

рухом матеріально-технічних 

засобів Збройних Сил України  

НУОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, Тил 

ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

ГШ ЗСУ 

До  

30 липня 

2016 року 

    Відпрацьовано технічне 

завдання до проекту 

створення автоматизованої 

системи управління 

обліком в рухом 

матеріально-технічних 

засобів Збройних Сил 

України  

  Організація співпраці з 

представниками збройних сил 

США щодо можливості 

впровадження автоматизо-

ваної системи логістики у 

Збройних Силах України  

НУОУ, 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, Тил 

ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ 

Протягом 

2016 року 

    Вивчення можливості 

впровадження 

автоматизованої системи 

логістики у Збройних 

Силах України  

  Створення структурних 

підрозділів на всіх рівнях 

військового управління для 

впровадження, підтримки та 

супроводження автоматизо-

ваної системи управління 

логістичним забезпеченням 

згідно із Завданням 1.4.8. 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ, НУОУ, 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

ГШ ЗСУ 

    Поетапно, 

до  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовані відповідні 

спільні організаційні 

директиви МОУ та ГШ 

ЗСУ. 

  Завершення впровадження 

заходів пілотного проекту 

Трастового фонду НАТО з 

розвитку логістики та 

стандартизації з питань 

Тил ЗСУ, 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, 

  До 

30 грудня 

2018 року 

  Удосконалено складські 

процеси та оснащено 

сучасним обладнанням 

центри забезпечення Тилу 

та Озброєння ЗСУ 
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впровадження системи управ-

ління складськими ресурсами  

Озброєння 

ЗСУ 

127.  Завдання 4.1.4. 

Удосконалення системи 

забезпечення ведення 

бойових дій 

Створення у складі оператив-

них командувань військових 

частин забезпечення та 

підвозу, які спроможні 

утримувати відповідні запаси 

матеріально-технічних засобів 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

спільні організаційні 

директиви МОУ та ГШ 

ЗСУ 

  Оптимізація функцій, складу і 

дислокації об’єднаних центрів 

забезпечення МТЗ, арсеналів, 

баз і складів зберігання МТЗ 

ЗСУ 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Визначено обрис 

перспективної мережі 

об’єднаних центрів 

забезпечення МТЗ, 

арсеналів, баз і складів 

зберігання МТЗ ЗСУ 

  Створення стаціонарної 

складської інфраструктури на 

оперативному рівні для 

утримання відповідних 

запасів озброєння та 

військової техніки, військово-

технічного майна та 

матеріально-технічних засобів 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

спільні організаційні 

директиви МОУ та ГШ 

ЗСУ 

  Створення на стратегічному 

та оперативному рівнях 

системи відновлення 

(ремонту) озброєння та 

військової техніки, 

накопичення (зберігання) та 

постачання до військ (сил) 

ракет і боєприпасів, 

військово-технічного майна 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

законодавчі та 

нормативно-правові акти, 

керівні документи МОУ та 

ГШ ЗСУ 

128.  Завдання 4.1.5. 

Забезпечення особового 

складу сучасними комплек-

тами бойового спорядження, 

які складатимуться з польо-

Забезпечення особового скла-

ду сучасними комплектами 

бойового спорядження, які 

складатимуться з польового 

обмундирування на рівні 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, ДДЗ 

та ПМР МОУ, 

структурні 

підрозділи 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Особовий склад забезпе-

чено сучасними комплек-

тами бойового споряджен-

ня, які складатимуться з 

польового обмундирування 
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вого обмундирування на 

рівні кращих світових зраз-

ків та засобів індивіду-

ального захисту, приладами 

нічного бачення, засобами 

навігації та зв’язку (з 

необхідним рівнем завадо-

стійкості та захищеності) 

кращих світових зразків та 

засобів індивідуального 

захисту, приладами нічного 

бачення, засобами навігації та 

зв'язку (з необхідним рівнем 

завадостійкості та 

захищеності) 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

на рівні кращих світових 

зразків та засобів 

індивідуального захисту, 

приладами нічного 

бачення, засобами навігації 

та зв'язку (з необхідним 

рівнем завадостійкості та 

захищеності) 

  Забезпечення військово-

службовців Збройних Сил 

України сучасними комплек-

тами бойового спорядження 

та засобами індивідуального 

захисту, приладами нічного 

бачення, засобами навігації та 

зв’язку 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, ДДЗ 

та ПМР МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Сучасні зразки бойового 

спорядження та засоби 

індивідуального захисту, 

прилади нічного бачення, 

засоби навігації, зв’язку 

тощо 

  Забезпечення Збройних Сил 

України сучасними зразками 

форми одягу та польового 

спорядження, індивідуаль-

ними засобами захисту, 

встановити єдині вимоги до 

знаків розрізнення та 

військової символіки, 

узгодити правіла носіння 

військової форми одягу 

військовослужбовцями 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, ДДЗ 

та ПМР МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

  До 

 30 грудня 

2018 року 

  Сучасні зразки форми 

одягу та польового 

спорядження, 

індивідуальними засобами 

захисту 

  Впровадження стандартів 

НАТО щодо вимог до 

розробки військової форми 

одягу та польового 
спорядження  

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ,  

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 
структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Стандарти НАТО щодо 

вимог до розробки 

військової форми одягу та 

польового спорядження  
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  Розроблення проекту наказу 

Міноборони “Про затверд-

ження Правил носіння 

військової форми одягу 

військовослужбовців 

Збройних Сил України” 

ЦРСМЗ ЗСУ До 

 30 грудня 

2016 року 

    Удосконалено нормативно-

правову базу щодо Правил 

носіння військової форми 

одягу військовослуж-

бовцями Збройних Сил 

України 

  Створення ефективної 

системи надання послуг 

військовим частинам з 

харчування особового складу  

в ППД із залученням 

підприємств національної 

економіки та забезпечити їх 

спроможності щодо 

автономного харчування 

військовослужбовців в 

польових умовах 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ,  

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено ефективну 

систему надання послуг 

військовим частинам з 

харчування особового 

складу   

  Продовження проведення 

експерименту з організації 

продовольчого забезпечення 

Збройних Сил України   

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ,  

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено ефективну 

систему надання послуг 

щодо продовольчого 

забезпечення Збройних 

Сил України   

  Удосконалення існуючих 

норм продовольчого 

забезпечення та розробка 

сучасних наборів сухих 

пайків для харчування 

військовослужбовців в 
польових умовах 

ДДЗ та ПМР 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 
ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження норм 

продовольчого 

забезпечення відповідно до 

стандартів НАТО 

  Внесення змін до постанови 

КМУ від 29.03.2002 № 426 

“Про норми харчування 

військовослужбовців 

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  

ГШ ЗСУ, 

структурні 

До 

 30 серпня 

2016 року 

    Введено норму № 15 
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Збройних Сил України, інших 

військових формувань та 

Державної служби 

спеціального зв’язку та 

захисту інформації, 

поліцейських, осіб рядового, 

начальницького складу 

органів і підрозділів 

цивільного захисту”  

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

  Відпрацювання каталогу 

продуктів для харчування 

військовослужбовців 

Збройних Сил України в 

стаціонарних умовах 

ДДЗ та ПМР 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження Каталогу 

продуктів для харчування 

військовослужбовців 

Збройних Сил України в 

стаціонарних умовах 

  Розширення дії з проведення 

експерименту з продоволь-

чого забезпечення за 

каталогом продуктів на 6 

військових частин. Здійснення 

контролю за проведенням 

експерименту щодо забезпе-

чення харчування військово-

службовців за каталогом 

продуктів без врахування 

норм забезпечення  

 

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  

ГШ ЗСУ,  

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    Проведення експерименту 

з продовольчого 

забезпечення за каталогом 

продуктів на 6 військових 

частин 

  Розроблення технічного 

завдання на груповий набір 

продовольчого пайка 

ДДЗ та ПМР 

МОУ,  

ГШ ЗСУ,  
структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 

До 

 30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження технічного 
завдання на груповий набір 

продовольчого пайка 
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  Розгортання виробництва та 

постачання у війська (сили) 

обладнання для розміщення 

військ (сил) в польових 

умовах з використанням 

сучасних модульних наметів, 

захищених споруд, інших 

об’єктів польової 

інфраструктури 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ,  

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

вид ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Налагоджено виробництво 

та постачання у війська 

обладнання для 

розміщення військ (сил) в 

польових умовах  

  Вивчення можливостей  

виробництва у вітчизняного 

виробника засобів для 

розміщення військ (сил) в 

польових умовах або 

закупівля за кордоном 

ЦРСМЗ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ,  

ДДЗ та ПМР 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

вид ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Налагоджено виробництво 

та постачання у війська 

обладнання для 

розміщення військ (сил) в 

польових умовах  

  Організація централізованої 

закупівлі засобів зв’язку 

тактичної ланки зв’язку з 

необхідним рівнем 

завадостійкості та 

захищеності 

ГУЗтаІС ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Особовий склад 

забезпечено сучасними 

комплектами бойового 

спорядження, які 

складатимуться з 

польового обмундирування 

на рівні кращих світових 

зразків та засобів 

індивідуального захисту, 

приладами нічного 

бачення, засобами навігації 

та зв’язку (з необхідним 

рівнем завадостійкості та 

захищеності) 

129.  Завдання 4.1.6. Залучення 

цивільних структур до 

забезпечення матеріально-

технічними засобами військ 

(сил) у мирний час та 

Приведення законодавчої бази 

щодо залучення цивільних 

структур до заходів 

логістичного забезпечення з 

урахуванням досвіду держав – 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

 2017 – 2018 роки   Приведено законодавчу 

базу щодо залучення 

цивільних структур до 

заходів логістичного за 

без-печення з урахуванням 
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особливий період для 

підтримання спроможностей 

військових частин 

членів НАТО, у тому числі із 

застосуванням механізму 

державного приватного 

партнерства 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

досвіду держав – членів 

НАТО, у тому числі із 

застосуванням механізму 

державного приватного 

партнерства 

  Розгляд можливостей щодо 

залучення цивільних структур 

до забезпечення Збройних 

Сил України повним 

спектром всебічного 

забезпечення (ПММ, речовим 

майном та іншими МТЗ, 

ремонт, підвезення, 

перевезення особового складу 

та ОВТ) 

 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 2017-2018 роки   Відпрацьовано відповідні 

законодавчі та 

нормативно-правові акти 

щодо залучення цивільних 

структур до заходів 

логістичного забезпечення 

Збройних Сил України  

130.  Завдання 4.1.7. Здійснення 

перегляду та оптимізації 

показників військових, 

оперативних, стратегічних 

запасів озброєння та 

військової техніки, 

військово-технічного майна 

та матеріально-технічних 

засобів, вжиття заходів щодо 

їх відновлення (освіження) 

Внесення змін до нормативно-

правових актів щодо обсягів 

та порядку (у тому числі 

безоплатного) утримання 

оперативних, стратегічних 

запасів з оптимізацією їх 

обсягів утримання 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

визначення оптимальних 

обсягів та порядку 

утримання оперативних, 

стратегічних запасів з 

оптимізацією їх обсягів 

утримання 

 Відпрацювання (уточнення) 

розрахунків потреб ЗСУ щодо 

номенклатури, обсягів ОВТ, 

запасів МТЗ, робіт та послуг,  

які будуть постачатися 

(надаватися, виконуватися) в 

особливий період шляхом 
виконання мобзавдань 

 

ГШ ЗСУ, Тил 

ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Визначено необхідні 

обсяги запасів МТЗ для 

визначення мобілізаційних 

завдань підприємствам 

промисловості 

  Визначення мобілізаційних 

завдань підприємствам 

промисловості 

MB МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Визначено мобілізаційні 

завдання підприємствам 

промисловості 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Участь Міноборони у 

проведенні Мінекономроз-

витку заходів щодо 

визначення мобілізаційних 

завдань (замовлень) на 

особливий період 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Пропозиції до Мінеконом-

розвитку щодо потреби 

Збройних Сил України на 

особливий період, 

можливостей підприємств, 

установ та організацій що 

належать до сфери 

управління Міноборони 

  Уточнення мобілізаційних 

завдань (замовлень) 

підприємствам-виконавцям, 

що належать до сфери 

управління Міноборони 

MB МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Доведення мобілізаційних 

завдань (замовлень) до 

підприємств, що належать 

до сфери управління 

Міноборони 

  Підготовка підприємств до 

виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень) в 

особливий період 

ГУМтаР 

МОУ, 

МВ МОУ, 

керівники 

державних 

підприємств 

 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Готові до виконання 

мобілізаційних завдань 

(замовлень) в особливий 

період  

  Визначення номенклатури, 

обсягів, місць (районів) 

зберігання матеріальних 

цінностей державного 

резерву, які будуть 

використовуватись в 

інтересах оборони держави в 

особливий період 

 

 

ГШ ЗСУ,  

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 Протягом  

2017 – 2018 років 

  Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

визначення номенклатури, 

обсягів, місць (районів) 

зберігання матеріальних 

цінностей державного 

резерву для задоволення 

потреб оборони держави в 

особливий період 

  Визначення місць зберігання 
для утримання стратегічних 

запасів 

ГШ ЗСУ, 
 структурні 

підрозділи 

МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 

 Протягом  
2017 – 2018 років 

  Відпрацьовано відповідний 
нормативний акт щодо 

визначення місць 

зберігання для утримання 

стратегічних запасів МТЗ 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Відновлення військових, 

оперативних, стратегічних 

запасів з урахуванням 

оптимізованих показників 

утримання та забезпечити їх 

утримання 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відновлено військові, 

оперативні, стратегічні 

запаси з урахуванням 

оптимізованих показників 

утримання та забезпечено 

їх утримання 

  Забезпечення утримання 

визначених обсягів  

військових, оперативних, 

стратегічних запасів МТЗ 

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, ГШ 

ЗСУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

    До 30 

грудня 2020 

року 

Забезпечено утримання 

визначених обсягів  

військових, оперативних, 

стратегічних запасів МТЗ 

131.  Завдання 4.1.8. 
Удосконалення системи 

інженерно-транспортного 

забезпечення 

Удосконалення інженерно-

транспортного забезпечення 

Збройних Сил України та 

інших військових формувань 

Мінінфра-

структури, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби 

ДССТ, ГШ 

ЗСУ, інші 

складові сил 

оборони 

2016 – 2020 роки Удосконалено інженерно-

транспортне забезпечення 

Збройних Сил України та 

інших військових 

формувань 

  Здійснення оперативного 

обладнання територій, 

інженерного обладнання 

позицій, об’єктів шляхів 

сполучень, військових 

перевезень, технічного 

прикриття будівництва та 

ремонту об’єктів транспорту в 

інтересах сил оборони 

Мінінфра-

структури, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби 

ДССТ, ГШ 

ЗСУ, інші 

складові сил 

оборони 

2016 – 2020 роки Удосконалено інженерно-

транспортне забезпечення 

Збройних Сил України та 

інших військових 

формувань 

132.  Оперативна ціль 4.2. 

Побудова системи 
медичного забезпечення для 

надання належної медичної 

підтримки всім завданням 

сил оборони 

Створення системи медичного 

забезпечення, спроможної 
надавати відповідну медичну 

підтримку всім завданням, що 

стоять перед силами оборони 

України, яка функціонує 

відповідно до стандартів 

Робоча група 

підкомітету 
Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Створено систему медич-

ного забезпечення, спромо-
жну надавати відповідну 

медичну підтримку всім 

завданням, що стоять 

перед силами оборони 

України, яка функціонує 
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Відповідальні 

за виконання 
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очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

НАТО, і здатну робити внесок 

у функціонально сумісні 

медичні можливості для 

спільних місій з НАТО.  

Досягнення необхідних 

спроможностей щодо 

розшуку поранених, їх 

медичної евакуації та надання 

необхідної допомоги і 

лікування. У діяльність 

військово-медичних служб 

упровадити сучасні технології 

надання медичної допомоги і 

лікування поранених 

відповідно до стандартів 

медичної допомоги, клінічних 

протоколів та інших 

галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров'я. Унормувати 

питання використання 

можливостей системи 

охорони здоров'я у державі 

щодо надання медичної 

допомоги, лікування і 

медичної реабілітації 

поранених у рамках єдиного 

медичного простору, створено 

систему медичної реабілітації, 

яка забезпечує відновлення 

фізичних, психологічних і 

соціальних функцій для 

повернення до виконання 

обов'язків військової служби 

або соціальну та трудову 

адаптацію. Удосконалити 

систему підготовки та 

відповідно до стандартів 

НАТО, і здатну робити 

внесок у функціонально 

сумісні медичні можливо-

сті для спільних місій з 

НАТО. Досягнуто необхід-

них спроможностей щодо 

розшуку поранених, їх 

медичної евакуації та 

надання необхідної допо-

моги і лікування. У 

діяльність військово-

медичних служб упровад-

жено сучасні технології 

надання медичної допомо-

ги і лікування поранених 

відповідно до стандартів 

медичної допомоги, клініч-

них протоколів та інших 

галузевих стандартів у 

сфері охорони здоров'я. 

Унормовано питання 

використання можливо-

стей системи охорони 

здоров'я у державі щодо 

надання медичної допомо-

ги, лікування і медичної 

реабілітації поранених у 

рамках єдиного медичного 

простору, створено систе-

му медичної реабілітації, 

яка забезпечує відновлення 

фізичних, психологічних і 

соціальних функцій для 

повернення до виконання 

обов'язків військової служ-
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перепідготовки військово-

медичних кадрів для сил 

оборони та запроваджено 

військово-медичну 

підготовку, яка забезпечить 

ефективне навчання 

стандартам надання медичної 

допомоги при бойовій травмі 

(патології). Створено медичну 

інформаційну систему 

складових сил оборони, що 

охоплює всі етапи медичної 

евакуації та процеси 

управління потоками 

пацієнтів, відповідає 

стандартам, доктринам та 

рекомендаціям НАТО. 

Досягнута Ціль партнерства 

Україна – НАТО G5404 

“Реформування системи 

медичного забезпечення” 

би або соціальну та 

трудову адаптацію. Удос-

коналено систему підгото-

вки та перепідготовки 

військово-медичних кадрів 

для сил оборони та 

запроваджено військово-

медичну підготовку, яка 

забезпечить ефективне 

навчання стандартам 

надання медичної допомо-

ги при бойовій травмі 

(патології). Створено 

медичну інформаційну 

систему складових сил 

оборони, що охоплює всі 

етапи медичної евакуації 

та процеси управління 

потоками пацієнтів, відпо-

відає стандартам, доктри-

нам та рекомендаціям 

НАТО. Досягнута Ціль 

партнерства Україна – 

НАТО G5404 “Реформу-

вання системи медичного 

забезпечення” 

133.  Завдання 4.2.1. 

Забезпечення на 

національному рівні 

міжвідомчої координації 

діяльності медичних служб 

сил оборони, системи 

охорони здоров’я та освіти 

держави щодо ефективного 

та раціонального 

використання медичних 

Створення у Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України 

структурний підрозділ з 

питань координації діяльності 

медичних служб військових 

формувань та системи 

охорони здоров’я держави (у 

межах граничної чисельності 

Секретаріату Кабінету 

Міністрів України) 

КМУ, ВМД 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, інші 

складові сил 

оборони, МОЗ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Пропозиції щодо 

створення у Секретаріаті 

Кабінету Міністрів 

України структурного 

підрозділу з питань 

координації діяльності 

медичних служб 

військових формувань та 

системи охорони здоров'я 

держави (у межах 
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ресурсів, забезпечення 

стандартизації медичної 

допомоги, евакуації, 

реабілітації та підготовки 

медичного персоналу 

граничної чисельності 

Секретаріату Кабінету 

Міністрів України) 

  Підготовка відповідного акту 

Кабінету Міністрів України 

щодо порядку залучення 

системи охорони здоров’я 

держави до надання медичної 

допомоги, лікування і 

медичної реабілітації 

поранених 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Затверджено Кабінетом 

Міністрів України порядок 

залучення системи 

охорони здоров'я держави 

до надання медичної 

допомоги, лікування і 

медичної реабілітації 

поранених 

  Формування державного 

оборонного замовлення щодо 

медичного забезпечення 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідний 

нормативний акт щодо 

затвердження державного 

оборонного замовлення 

щодо медичного забезпе-

чення 

  Коригування та затвердження 

Воєнно-медичної доктрини 

України, принципів і політики 

медичного забезпечення Сил 

оборони у відповідності із 

принципами і політикою 

медичного забезпечення 

НАТО (МС 0326/3) з 

урахуванням національних 

особливостей 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Підготовлено відповідний 

нормативний акт щодо 

затвердження Воєнно-

медичної доктрини 

України, принципів і 

політики медичного 

забезпечення Сил оборони 

  Затвердження Доктрини з 
медичного забезпечення сил 

оборони у відповідності із 

AJP 4.10 НАТО 

 

 

ГШ ЗСУ, 
ВМД МОУ 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Затверджено доктрину з 
медичного забезпечення 

сил оборони у 

відповідності із AJP 4.10 

НАТО 
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  Координація порядку ліку-

вання військовослужбовців у 

медичних закладах та 

підрозділах сил оборони для 

забезпечення безперервності 

лікувально-евакуаційного 

шляху усіх складових сил 

оборони. 

Уніфікація порядку здійс-

нення нарахувань за медичні 

послуги у системі медичного 

забезпечення сил оборони та 

МОЗ 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Скоординовано порядок 

лікування військово-

службовців у медичних 

закладах та підрозділах сил 

оборони для забезпечення 

безперервності лікувально-

евакуаційного шляху усіх 

складових сил оборони. 

Порядок здійснення 

нарахувань за медичні 

послуги уніфіковано у 

системі медичного 

забезпечення сил оборони 

та МОЗ 

  Урегулювання нормативно-

правової бази щодо 

ліцензування медичних 

підрозділів та медичних 

закладів складових сил 

оборони 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

ліцензування медичних 

підрозділів та медичних 

закладів складових сил 

оборони 

  Забезпечення безперервності 

та скоординованості єдиного 

лікувально-евакуаційного 

шляху у відповідності із 

принципами та стандартами 

НАТО під час проведення 

операцій сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано наказ ГШ 

ЗСУ про внесення змін до 

наказу ГШ ЗСУ від 

02.03.2016 № 90 “Про 

затвердження тимчасової 

Настанови з медичної 

евакуації поранених і 

хворих Збройних Сил 

України на особливий 

період” 

  Забезпечення безперервності 
та скоординованості 

діяльності медичних служб 

сил оборони, системи охорони 

здоров’я та освіти держави 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

   До  
30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 
нормативні акти щодо 

внесення змін до спільного 

наказу МОУ, МОЗ 

України, МВС, СБУ, 

Національної академії 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

медичних наук України від 

13.05.2015 

№ 207/272/556/311/34 “Про 

утворення Військово-

цивільного 

координаційного штабу 

медичної допомоги” 

134.  Завдання 4.2.2. Створення 

системи управління 

медичним забезпеченням 

сил оборони у відповідності 

із принципами та 

стандартами НАТО як 

окремого виду забезпечення 

військ, що не 

підпорядковано логістиці. 

Залучення радника з 

медичних питань 

Міністерства оборони США 

та медичного радника 

консультативної групи в 

галузі оборони до роботи 

військово-медичної служби з 

наданням права невідкладного 

прийому у разі необхідності 

Міністром оборони та 

начальником Генерального 

штабу – Головнокоман-

дувачем Збройних Сил 

України, керівниками 

Української військово-

медичної академії, інших 

відомств 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ,  

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ,  

Рада 

волонтерів 

МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

акти (угоди) щодо 

залучення радника з 

медичних питань 

Міністерства оборони 

США та медичного 

радника консультативної 

групи в галузі оборони. 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

надання йому певних прав 

і повноважень 

  Опрацювання нормативно-

правових актів з медичного 

забезпечення сил оборони 

відповідно до стандартів 

НАТО 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ, МОЗ, 

інші ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Опрацьовано нормативно-

правові акти з медичного 

забезпечення сил оборони 

відповідно до стандартів 

НАТО 

  Проведення аналізу системи 
медичного забезпечення сил 

оборони, використовуючи 

методику DOTMLPFI, 

включаючи аналіз 

можливостей для навчання, 

ГШ ЗСУ, 
ВМД МОУ, 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ, МОЗ, 

інші ЦОВВ 

До  
30 грудня 

2016 року 

    Результати аналізу 
(висновки, оцінки, 

рекомендації) щодо 

системи медичного 

забезпечення сил оборони 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

ефективності лікувальних 

закладів 

  Здійснення за допомогою 

іноземних та українських 

експертів оцінки можливостей 

модернізації системи 

медичного забезпечення 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ, ВМД 

МОУ, Рада 

волонтерів 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, МОЗ, 

інші ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    За допомогою іноземних та 

українських експертів 

оцінено можливості 

модернізації системи 

медичного забезпечення 

  Визначення та затвердження 

перспективної системи 

медичного забезпечення сил 

оборони, що базується на 

національних стандартах і 

враховує стандарти НАТО, 

інтегрована з системою 

цивільної охорони здоров'я 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження 

перспективної системи 

медичного забезпечення 

сил оборони, яка базується 

на національних 

стандартах і враховує 

стандарти НАТО, 

інтегрована з системою 

цивільної охорони 

здоров’я 

  Планування відповідної 

організаційно-штатної 

структури медичних служб 

сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження 

організаційно-штатної 

структури медичних служб 

сил оборони 

  Відпрацювання, затвердження 

та початок реалізації 

Програми з реструктуризації 
та розвитку системи 

медичного забезпечення 

 

 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 
ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження та почато 
реалізацію Програми з 

реструктуризації та 

розвитку системи 

медичного забезпечення 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Включення підготовки з 

тактичної медицини до 

загальної бойової підготовки. 

Встановлення особистої 

відповідальності командирів 

підрозділів щодо підготовки з 

тактичної медицини, 

розрахунку санітарних втрат, 

організації лікувально-

евакуаційного процесу під час 

планування операцій 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Внесено зміни до програм і 

планів бойової підготовки, 

підготовку з тактичної 

медицини включено до 

загальної бойової 

підготовки. 

Встановлено особисту 

відповідальність 

командирів підрозділів 

щодо підготовки з 

тактичної медицини, 

розрахунку санітарних 

втрат, організації 

лікувально-евакуаційного 

процесу під час 

планування операцій 

  Відпрацювання та 

затвердження принципового 

розподілу системи медичного 

забезпечення на Етапи 1-4 та 

організація початку процесу 

побудови медичних 

можливостей у відповідності 

із нормами та правилами Роль 

1-4 (evaluation) 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження 

принципового розподілу 

системи медичного 

забезпечення на Етапи 1-4. 

Розпочато процес 

побудови медичних 

можливостей 

  Створення єдиного органу 

управління медичним 

забезпеченням на 

стратегічному рівні 

 

 

 

 

 

 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Переформовано Військово-

медичний департамент 

МОУ та Центральне 

військово-медичне 

управління ЗСУ у єдиний 

орган управління 

медичним забезпеченням 

на стратегічному рівні – 

Головне військово-

медичне управління ЗСУ 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Визначення підпорядкування 

складових медичного 

забезпечення сил оборони 

єдиному оперативному 

командуванню під час 

проведення спільних 

операцій, у тому числі 

протягом особливого періоду 

 

 

 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

визначення порядку 

підпорядкування 

складових медичного 

забезпечення сил оборони 

єдиному оперативному 

командуванню під час 

проведення спільних 

операцій 

  Досягнення сумісності у 

питаннях медичного 

забезпечення шляхом 

застосування стандартів 

НАТО, включаючи терміни 

для евакуації (домедична 

допомога – 10 хв, 2 год. до 

Етапу 1, 4 год. до Етапу 2) під 

час проведення операцій сил 

оборони 

 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Результати проведення 

спільних командно-

штабних та міжнародних 

навчань за участю 

підрозділів медичних 

служб сил оборони 

  Створення відповідної 

організаційно-штатної 

структури медичних служб 

сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження організа-

ційно-штатної структури 

медичних служб сил 

оборони 

  Розроблення та упровадження 

військово-медичних 

стандартів в діяльність 
військово-медичних служб 

 

 

 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 
ЦОВВ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження та почато 
впровадження військово-

медичних стандартів в 

діяльність військово-

медичних служб 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Організовано імплеменацію 

нормативно-правової бази з 

питань медичного 

забезпечення у відповідності 

зі стандартами НАТО 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

імплементації нормативно-

правової бази з питань 

медичного забезпечення 

  Досягнення сумісності у 

питаннях медичного 

забезпечення шляхом 

застосування стандартів 

НАТО, включаючи відповід-

ність поділу Роль 1 і Роль 2 

термінам для евакуації 

(домедична допомога – 10 хв, 

1 год. до Роль 1, 2 год. До 

Роль 2) 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Результати проведення 

спільних командно-

штабних та міжнародних 

навчань за участю 

підрозділів медичних 

служб сил оборони 

  Проектування та впровад-

ження системи медичного 

забезпечення сил оборони 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження системи 

медичного забезпечення 

сил оборони 

135.  Завдання 4.2.3. 

Забезпечення медичної 

служби сил оборони 

засобами розшуку 

поранених, транспортними 

засобами медичної та 

аеромедичної евакуації, у 

тому числі броньованими, 

сучасним комплектно-

табельним оснащенням для 

надання медичної допомоги 
і лікування; засобами зв’язку 

та автоматизованими 

системами управління для 

надання належної медичної 

допомоги в межах 

Базове забезпечення: медичні 

підрозділи та військово-

медичні заклади 

укомплектовані засобами 

розшуку поранених, 

транспортними засобами 

медичної та аеромедичної 

евакуації, у тому числі 

броньованими 

ГШ ЗСУ,  

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ,  

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Здійснено комплектування  

медичних підрозділів та 

військово-медичних 

закладів засобами розшуку 

поранених, транспортними 

засобами медичної та 

аеромедичної евакуації, у 

тому числі броньованими 

відповідно до мінімальної 

потреби 

 Базове забезпечення: 
забезпечено війська (сили) 

сучасним комплектно-

табельним оснащенням 

(медикаментами, 

інструментами та медичним 

ГШ ЗСУ,  
Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ,  

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Здійснено комплектування 
військ (сил) сучасним 

комплектно-табельним 

оснащенням (медикамен-

тами, інструментами та 

медичним обладнанням) 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

встановлених термінів обладнанням) для надання 

медичної допомоги і 

лікування 

ЦОВВ для надання медичної 

допомоги і лікування 

відповідно до мінімальної 

потреби 

  Повне забезпечення: медичні 

підрозділи та військово-

медичні заклади 

укомплектовані засобами 

розшуку поранених, 

транспортними засобами 

медичної та аеромедичної 

евакуації, у тому числі 

броньованими 

ГШ ЗСУ,  

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ,  

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Здійснено комплектування  

медичних підрозділів та 

військово-медичних 

закладів засобами розшуку 

поранених, транспортними 

засобами медичної та 

аеромедичної евакуації, у 

тому числі броньованими 

100% від потреби 

  Повне забезпечення: 

забезпечено війська (сили) 

сучасним комплектно-

табельним оснащенням 

(медикаментами, 

інструментами та медичним 

обладнанням) для надання 

медичної допомоги і 

лікування 

ГШ ЗСУ,  

Тил ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ,  

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Здійснено комплектування 

військ (сил) сучасним 

комплектно-табельним 

оснащенням 

(медикаментами, 

інструментами та 

медичним обладнанням) 

для надання медичної 

допомоги і лікування 100% 

від потреби 

136.  Завдання 4.2.4. 

Встановлення міжвідомчого 

єдиного підходу до 

реабілітації 

військовослужбовців, 

здатного забезпечити 

безперервність та 

ефективність відновлення 
фізичних, психологічних і 

соціальних функцій для 

повернення до виконання 

обов’язків військової 

служби або соціальної та 

Здійснення аналізу 

результатів реалізації проекту 

Трастового фонду з медичної 

реабілітації, вивчення досвіду, 

накопиченого під час 

розвитку та реалізації 

проекту, зафіксованого у 

програмі з реструктуризації та 
розвитку системи медичного 

забезпечення 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Результати аналізу 

(висновки, оцінки, 

рекомендації) щодо 

реалізації проекту 

Трастового фонду з 

медичної реабілітації, 

вивчення досвіду, 

накопиченого під час 
розвитку та реалізації 

проекту 

 Установлення в якості 

основного військового 

реабілітаційного центру 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

визначення Військово-
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

трудової адаптації, а також 

забезпечити їх реабілітацію 

після звільнення. 

Розроблення програм та 

запровадження міжвідомчої 

скоординованої системи 

психологічного 

забезпечення та реабілітації 

сил оборони, фокусуючись 

на профілактиці, лікуванні 

бойового стресу та 

забезпеченні повернення до 

виконання обов’язків 

військової служби 

Військово-медичного 

клінічного центру 

професійної патології 

особового складу Збройних 

Сил України, м. Ірпінь 

(фізіотерапія, професійні 

захворювання, психічне 

здоров’я та медсестринський 

патронаж) з посадами для 

спеціалістів з інших центрів 

та визначено інші 

реабілітаційні заклади як 

складові єдиної системи 

медичного клінічного 

центру професійної 

патології особового складу 

Збройних Сил України, 

м. Ірпінь в якості 

основного реабілітаційного 

центру 

  Опрацювання нормативно-

правової бази щодо системи 

фізичної та психологічної 

реабілітації 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано накази 

Міністерства оборони 

України “Про медичну 

реабілітацію у Збройних 

Силах України” та “Про 

медико-психологічну 

реабілітацію у Збройних 

Силах України” 

  Розроблення методики 

проведення медичної 

реабілітації для відновлення 

фізичних, психологічних і 

соціальних функцій 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження методики 

проведення медичної 

реабілітації для 

відновлення фізичних, 

психологічних і соціальних 

функцій 

  Визначення та затвердження 
системи реабілітації 

особового складу сил оборони 

як складової інтегрованої 

системи медичного 

забезпечення 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  
30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 
нормативні акти щодо 

затвердження системи 

реабілітації особового 

складу сил оборони  
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  Оновлення фондів та 

покращення матеріальної бази 

реабілітаційних закладів 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Сформовано Центр 

медичної реабілітації та 

санаторного лікування 

“Приморський” (на 200 

ліжок) 

  Стандартизація та 

впровадження методики 

проведення медичної 

реабілітації для відновлення 

фізичних, психологічних і 

соціальних функцій, як 

планувалося 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

затвердження та впровад-

ження методики прове-

дення медичної реабілі-

тації для відновлення 

фізичних, психологічних і 

соціальних функцій 

137.  Завдання 4.2.5. Будування 

єдиної міжвідомчої системи 

підготовки та 

перепідготовки медичних 

кадрів, стандартизації та 

управління якістю освіти для 

сил оборони. Запровадження 

у системі медичної освіти 

військово-медичної 

підготовки, яка б 

забезпечувала ефективне 

навчання стандартам 

надання медичної допомоги 

у всіх аспектах, але в першу 

чергу – при бойовій травмі 

(патології). Це забезпечить 

ефективне і дієве навчання 

медичних кадрів сил 

оборони для медичного 

забезпечення протягом 

усього евакуаційного шляху 

пацієнта, з моменту 

поранення до Ролі 4 і його 

ЕТАП 1: Організація роботи 

Навчального центру з 

тактичної медицини та 

медичних операцій 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

організації роботи та 

початок функціонування 

Навчального центру з 

тактичної медицини та 

медичних операцій 

 Запровадження професії 

бойового медика (Combat 

medic 68W), формування 

навчально-методичного 

керівництва та надання 

правового визнання 

нормативам підготовки 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

запровадження професії 

бойового медика (Combat 

medic 68W), формування 

навчально-методичного 

керівництва та надання 

правового визнання 

нормативам підготовки 

 Здійснення підготовки, 

випуску інструкторів з 
тактичної медицини за 

стандартом Combat medic 

(68W) та призначення 

випускників на інструкторські 

посади 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 
МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 
2016 року 

    Здійснено випуск 

інструкторів з тактичної 
медицини за стандартом 

Combat medic (68W) та 

призначено випускників на 

інструкторські посади 
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 реабілітації, задоволення 

оперативних потреб 

відповідно до відомчих, 

національних та 

міжнародних правил 

Проведення зовнішнього 

незалежного аудиту 

Української військово-

медичної академії / в рамках 

DOTMLPFI аналізу системи 

медичного забезпечення сил 

оборони 

Проектний 

офіс реформ 

МОУ, 

 ДВА МОУ, 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Результати проведення 

зовнішнього незалежного 

аудиту Української 

військово-медичної 

академії 

  Визначення Української 

військово-медичної академії 

як головного центру з 

військово-медичної підготов-

ки, науково-дослідницької та 

організаційно-методичної 

діяльності у системі 

медичного забезпечення сил 

оборони на базі Національ-

ного військово-медичного 

клінічного центру “Головний 

військовий клінічний 

госпіталь” та філіалах 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

визначення Української 

військово-медичної 

академії як головного 

центру з військово-

медичної підготовки, 

науково-дослідницької та 

організаційно-методичної 

діяльності у системі 

медичного забезпечення 

сил оборони 

  Здійснення першого набору 

слухачів для підготовки за 

стандартом Combat medic 

(68W) відповідно до нової 

нормативно-правової бази 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Початок підготовки 

першого набору слухачів 

за стандартом Combat 

medic (68W) відповідно до 

нової нормативно-правової 

бази 

  Планування системи 

підготовки парамедиків 

(EMT-В) у поєднанні з 
реалізацією стандарту Combat 

medic (68W), сформовано 

навчально-методичне 

керівництво 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 
ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Проект Закону України 

“Про парамедицину”. 

Відпрацьовано відповідні 
нормативні акти щодо 

формування навчально- 

методичного керівництва 
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  Запровадження в Українській 

військово-медичній академії 

(УВМА) отриманих курсів з 

підвищення кваліфікації; 

планування їх поширення і 

використання поза УВМА з 

метою військово-медичної 

підготовки, зокрема: 

Trauma Nursing Mass casualty 

response for healthcare 

personnel Surgical Trauma 
Response Techniques (damage 

control surgery) Burn Trauma 

Patient Care 21st Century 
Warriors: Responding to the 

Emotional Trauma of Combat 
and Terrorism Army basic 

instructor course 

 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Запровадження в 

Українській військово-

медичній академії (УВМА) 

курсів з підвищення 

кваліфікації. 

Оновлені навчальні 

програми УВМА. 

Документи планування 

поширення курсів та їх 

використання поза УВМА 

з метою військово-

медичної підготовки 

  Аналіз та визначення потреб 

науково-методичної бази 

системи медичного 

забезпечення сил оборони 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Результати аналізу та 

визначення потреб 

(висновки, оцінки, 

рекомендації) щодо 

функціонування науково-

методичної бази системи 

медичного забезпечення 

сил оборони 

  Здійснення першого набору 

слухачів із середньою 

медичною освітою для 

навчання на парамедика 

(EMT-Р) шляхом удоско-

налення набутих навичок та 

формування первинного 

інструкторського складу 

 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Початок підготовки 

першого набору слухачів із 

середньою медичною 

освітою для навчання на 

парамедика (EMT-Р) 
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  Забезпечення нормативно-

правового визнання стандарту 

Combat medic (68W) як EMT-

В у цивільній системі охорони 

здоров’я; 

уведення спеціальності 

Combat medic до Державного 

переліку 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

забезпечення нормативно-

правового визнання 

стандарту Combat medic 

(68W) як EMT-В у 

цивільній системі охорони 

здоров’я та введення 

спеціальності Combat 

medic до Державного 

переліку 

  Задоволення потреби у 

медичних спеціалістах для 

проведення операцій сил 

оборони 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Проведено набір слухачів 

до Української військово-

медичної академії відпо-

відно до визначених міні-

мальних потреб у медич-

них спеціалістах для про-

ведення операцій сил 

оборони 

  ЕТАП 2: Закінчення 

формування Навчального 

центру з тактичної медицини 

та медичних операцій 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Сформовано Навчальний 

центр з тактичної 

медицини та медичних 

операцій 

 

  Запровадження системи 

підготовки парамедиків 

(EMT-В, EMT-Р, TP-C), 

формування навчально-

методичного керівництва та 

унормування нормативів 

підготовки 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Внесено зміни до 

навчальних програм 

УВМА (після прийняття 

Закону України “Про 

парамедицину”). 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 
формування навчально-

методичного керівництва 

та унормування 

нормативів підготовки 
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  Забезпечення нормативно-

правового визнання стандарту 

TP-C як EMT-Р у цивільній 

системі охорони здоров’я. 

Уведення спеціальності до 

Державного переліку 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

нормативно-правового 

визнання стандарту TP-C 

як EMT-Р у цивільній 

системі охорони здоров’я 

та уведення спеціальності 

до Державного переліку 

  Створення навчально-

польової бази для підготовки 

медичного персоналу сил 

оборони 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Створено навчально-

польову базу для 

підготовки медичного 

персоналу сил оборони, 

сформовано Навчальний 

центр з тактичної 

медицини та медичних 

операцій 

  Здійснення першого набору 

слухачів для здобуття 

професії парамедика (TP-C) 

відповідно до нової 

нормативно-правової бази 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Оновлені навчальні 

програми УВМА (після 

прийняття Закону України 

“Про парамедицину”). 

Початок підготовки 

першого набору слухачів 

для здобуття професії 

парамедика (TP-C) 

 

  Відновлення кафедр 

екстремальної та військової 

медицини та запровадження 

військово-медичної підготов-

ки в системі медичної освіти 

(у всіх медичних ВНЗ) у 
відповідності із принципами 

та стандартами НАТО; акту-

альних медичних практик. 

Затвердження програм 

навчання 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відновлено 7 кафедр 

екстремальної та 

військової медицини (у 

медичних ВНЗ). 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 
затвердження програм 

навчання 
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  Створення системи 

підготовки сержантського і 

старшинського складу: курсів 

з управління, медичного 

постачання та матеріально-

технічного забезпечення 

відповідно до стандартів 

НАТО 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

системи підготовки 

сержантського і старшин-

ського складу: курсів з 

управління, медичного 

постачання та матеріально-

технічного забезпечення 

  Створення системи 

підготовки офіцерського 

складу: курсів з управління, 

медичного постачання та 

матеріально-технічного 

забезпечення відповідно до 

стандартів НАТО 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

системи підготовки 

офіцерського складу: 

курсів з управління, 

медичного постачання та 

матеріально-технічного 

забезпечення Оновлено 

навчальні програми УВМА 

  Формування потреби в 

медичних спеціалістах за 

фахом відповідно до нової 

організаційно-штатної 

структури медичних служб 

сил оборони 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Потреби в медичних 

спеціалістах за фахом 

відповідно до нової 

організаційно-штатної 

структури медичних служб 

сил оборони 

  Проведення акредитації 

військово-медичних закладів 

та ліцензування господарської 

діяльності з медичної 

практики 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Результати (акти, ліцензії, 

висновки) щодо 

акредитації військово-

медичних закладів та 

ліцензування 

господарської діяльності з 

медичної практики 

  Розроблення і запровадження 
сучасних навчальних програм 

підготовки і перепідготовки 

медичного персоналу 

відповідно до стандартів 

НАТО та вимог сучасності. 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  
30 грудня 

2018 року 

  Оновлені навчальні 
програми УВМА. 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

надання правового 

визнання та використання 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

Надання правового визнання 

та використання міжнародних 

стандартів надання допомоги 

(як домедичної, так і 

медичної), що мають в основі 

медичні техніки TCCC 

(Tactical Combat Casualty 

Care), СLS (Combat Life 

Saver), 68W (Combat medic), 

PHTLS (Pre-Hospital Trauma 

Life Support), АТLS (Advanced 

Trauma Life Support). 

Впровадження концепції 

надання допомоги DCR 

(Damage Control Resuscitation) 

та DCS (Damage Control 

Surgery) для ефективного 

надання медичної допомоги 

при бойовій травмі (патології) 

міжнародних стандартів 

надання (як домедичної, 

так і медичної) допомоги 

  Запровадження курсів 

професійного вдосконалення 

та сертифікації професійної 

підготовки для медичного 

персоналу і медичних 

підрозділів відповідно до 

нової системи медичного 

забезпечення сил оборони 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Початок роботи курсів 

професійного 

вдосконалення та 

сертифікації професійної 

підготовки для медичного 

персоналу і медичних 

підрозділів відповідно до 

нової системи медичного 

забезпечення сил оборони 

  Формування міжвідомчої 

системи підготовки та 

перепідготовки військово-

медичного персоналу для всіх 

військових формувань, 

запровадження в системі 

медичної освіти військово-

медичної підготовки та 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

функціонування міжвідом-

чої системи підготовки та 

перепідготовки військово-

медичного персоналу для 

всіх військових 

формувань, запровадження 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

регулярної перепідготовки 

для ефективного навчання 

стандартам надання медичної 

допомоги при бойовій травмі 

(патології) 

в системі медичної освіти 

військово-медичної 

підготовки та регулярної 

перепідготовки для 

ефективного навчання 

стандартам надання 

медичної допомоги при 

бойовій травмі (патології) 

  Задоволення потреби у 

медичних спеціалістах для 

сил оборони відповідно до 

принципів та стандартів 

НАТО, впровадження 

відповідної системи навчання, 

організаційно-штатної 

структури та нормативно-

правової бази 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Пропозиції до МОЗ 

України щодо задоволення 

потреб у медичних 

спеціалістах для сил 

оборони відповідно до 

принципів та стандартів 

НАТО, впровадження 

відповідної системи 

навчання, організаційно-

штатної структури та 

нормативно-правової бази 

138.  Завдання 4.2.6. 
Упровадження у діяльність 

медичних служб військових 

формувань сучасних 

технологій надання 

медичної допомоги, 

лікування поранених, 

медичного інформаційного 

забезпечення відповідно до 

стандартів медичної 

допомоги, клінічних 

протоколів та інших 

галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я, 

актуальних наукових 

досягнень 

Здійснення огляду визначених 

принципів та стандартів 

надання медичної допомоги 

та науково-доказової бази 

щодо їх відповідності таким у 

державах НАТО, зокрема 

правилам доказової медицини 

та належної клінічної 

практики. Впровадження 

обов’язкової обліково-

медичної документації згідно 

зі стандартами НАТО 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Результати (акти,  

висновки, пропозиції) 

огляду визначених 

принципів та стандартів 

надання медичної 

допомоги та науково-

доказової бази щодо їх 

відповідності таким у 

державах НАТО. 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

впровадження обов’язкової 

обліково-медичної 

документації згідно зі 

стандартами НАТО 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

 Створення плану переведення 

системи медичного 

забезпечення сил оборони на 

функціонування згідно з 

клінічними алгоритмами та 

протоколами, заснованими на 

принципах доказової 

медицини. У ланках до рівня 

медичної служби бригади 

включно розроблення 

алгоритмів діяльності з 

правом керівника медичного 

підрозділу визначати обсяг 

дій для підлеглих. 

Проведення стандартизації 

діяльності медичного 

персоналу (для наступних 

рівнів) відповідно до 

затвердженого переліку 

протоколів 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    План переведення системи 

медичного забезпечення 

сил оборони на 

функціонування згідно з 

клінічними алгоритмами та 

протоколами, заснованими 

на принципах доказової 

медицини; алгоритми 

діяльності з правом 

керівника медичного 

підрозділу визначати обсяг 

дій для підлеглих; 

стандарти діяльності 

медичного персоналу 

відповідно до 

затвердженого переліку 

протоколів 

  Розроблення бази клінічних 

алгоритмів та протоколів для 

найактуальніших напрямів 

медичної діяльності з 

урахуванням диференціації 

відповідальності медичних 

керівників різних рівнів 

 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   База клінічних алгоритмів 

та протоколів для 

найактуальніших напрямів 

медичної діяльності 

  Стандартизація лікувального 

процесу у системі медичного 

забезпечення сил оборони 

шляхом впровадження 

клінічних алгоритмів та 

протоколів з медичної 

практики 

 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 База локальних клінічних 

протоколів та стандартів 

лікувальних процесів у 

системі медичного 

забезпечення сил оборони 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

139.  Завдання 4.2.7. Створення 

медичної інформаційної 

системи складових сил 

оборони, що охоплює всі 

етапи медичної евакуації та 

процеси управління 

потоками пацієнтів, 

відповідає стандартам, 

доктринам та рекомендаціям 

НАТО. Автоматизацію 

процесів управління 

медичними ресурсами та 

медичного логістичного 

забезпечення, здійснити 

відповідно до Завдання 

1.4.8 

Забезпечення автоматизації 

процесів на всіх етапах 

медичної евакуації, процесів 

управління потоками 

пацієнтів (зокрема згідно з 

AJmedP-5, НАТО), реєстрації 

персональних медичних 

даних та ведення історії 

хвороби в електронному 

вигляді. 

Забезпечення інтеграції 

підсистеми (та даних) 

медичної ситуаційної 

обізнаності з 

загальновійськовою системою 

C4ISR 

ГШ ЗСУ, 

ВМД МОУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Впроваджена медична 

інформаційна система з 

реєстрації персональних 

медичних даних та ведення 

історії хвороби в 

електронному вигляді 

  Автоматизація процесів 

медичного логістичного 

забезпечення відповідно до 

Завдання 1.4.8. 

Забезпечення командувань та 

органів медичного управління 

складових сил оборони 

автоматизованими засобами 

(інформаційною системою) 

управління медичними 

ресурсами 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Впроваджено медичну 

інформаційну систему з 

управління медичними 

ресурсами 

  Забезпечення доступом до 

централізованої системи 

обміну медичними даними та 

телемедичної системи всіх 

медичних закладів які, 

залучені до надання медичної 

допомоги силам оборони, 

незалежно від їхньої відомчої 

належності. 

ВМД МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

МОЗ, інші 

ЦОВВ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено єдину 

інформаційну систему з 

аналізу, обміну медичними 

даними та телемедицини 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 
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Забезпечення рівня доступу у 

відповідності із визначеними 

правилами та обмеженнями 

щодо обміну інформацією 

140.  Стратегічна ціль 5. 

Професіоналізація сил 

оборони та створення 

необхідного військового 

резерву 

Формування необхідного 

кадрового потенціалу 

Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони 

професійно підготовленими, з 

високими морально-діловими 

якостями військовослужбов-

цями, здатними якісно 

вирішувати складні військово-

професійні завдання у мирний 

час та особливий період; 

укомплектувати сили оборони 

підготовленим та мотиво-

ваним особовим складом; 

створити, утримувати готовий 

до розгортання стратегічний 

резерв Збройних Сил України, 

здатний здійснювати насту-

пальні (контрнаступальні) дії, 

посилювати угруповання 

військ (сил) на загрозливих 

напрямах, забезпечувати 

ротацію військ (сил), їх 

поповнення та заміну на 

випадок втрати боєздатності 

Підкомітет 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ 

    До кінця 

2020 року 

Сформовано необхідний 

кадровий потенціал Зброй-

них Сил України та інших 

складових сил оборони 

професійно підготовлени-

ми, з високими морально-

діловими якостями війсь-

ковослужбовцями, здатни-

ми якісно вирішувати 

складні військово-профе-

сійні завдання у мирний 

час та особливий період; 

сили оборони укомплекто-

вані підготовленим та 

мотивованим особовим 

складом; створено, утри-

мується та готовий до 

розгортання стратегічний 

резерв ЗС України, 

здатний здійснювати нас-

тупальні (контрнаступа-

льні) дії, посилювати 

угруповання військ (сил) 

на загрозливих напрямах, 

забезпечувати ротацію 

військ (сил), їх поповнення 

та заміну на випадок 

втрати боєздатності 

141.  Оперативна ціль 5.1. 
Розвиток соціально-

гуманітарного забезпечення 

персоналу 

Формування ментальності 

(образу мислення) особового 

складу на базовій основі 

європейських цінностей. 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Ментальність (образ мис-

лення) особового складу 

базується на основі євро-

пейських цінностей. Рівень 
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Приведення рівня матері-

ального та інших видів 

забезпечення військовослуж-

бовців у відповідність з 

умовами проходження служби 

(відповідно визначених 

законодавством обмежень 

прав і свобод, існуючих 

ризиків життю та здоров’ю, 

соціально-побутових умов). 

Здійснення Служби 

військового духовенства на 

багатоконфесійній основі 

та ЗСУ  матеріального та інших 

видів забезпечення війсь-

ковослужбовців приведено 

у відповідність з умовами 

проходження служби (від-

повідно визначених зако-

нодавством обмежень прав 

і свобод, існуючих ризиків 

життю та здоров'ю, соці-

ально-побутових умов). 

Служба військового духо-

венства здійснюється на 

багатоконфесійній основі 

142.  Завдання 5.1.1. Створення 

умов для поступового 

змінення ментальності 

(образу мислення) особового 

складу на основі 

європейських цінностей 

Змінення ментальності 

(образу мислення) особового 

складу у відповідності з 

європейськими цінностями 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Змінено ментальність 

(образ мислення) 

особового складу у 

відповідності з 

європейськими цінностями 

 Внесення змін до актів 

законодавства та відомчих 

керівних документів щодо: 

визначення прав і обов’язків 

військовослужбовців та 

взаємовідносин між ними; 

упорядкування службової 

діяльності та запровадження 

обліку часу виконання 

службових обов’язків 

військовослужбовцями 

ГШ ЗСУ, 

командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

внесення змін до актів 

законодавства та відомчих 

керівних документів 

  ГШ ЗСУ, 

командування 

видів ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

ЮД МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

внесення змін до Статутів 

Збройних Сил України, 

Закону України “Про 

соціальний і правовий 

захист військовослуж-

бовців та членів їх сімей”, 
Закону України “Про 

військовий обов’язок і 

військову службу”, 

підзаконних нормативно-

правових актів 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Упорядкування службової 

діяльності та запровадження 

обліку часу виконання 

службових обов’язків 

військовослужбовцями 

ГШ ЗСУ, 

командування 

видів, родів 

ЗСУ, 

ГУП ЗСУ, 

ДКП МОУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

упорядкування службової 

діяльності та запровад-

ження обліку часу 

виконання службових 

обов’язків військовослуж-

бовцями 

  Запровадження в органах 

військового управління сил 

оборони нового стилю 

керівництва і управління на 

основі західної культури 

взаємовідносин між 

керівниками та підлеглими 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

ГУП ГШ ЗСУ, 

ГУП ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано проекти 

актів щодо внесення змін 

до Статутів Збройних Сил 

України, Закону України 

“Про соціальний і 

правовий захист військово-

службовців та членів їх 

сімей”, Закону України 

“Про військовий обов’язок 

і військову службу” 

  Удосконалення та запровад-

ження програм військово-

патріотичного виховання і 

цивільного захисту в 

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних 

закладах. 

Удосконалення форм і 

методів військово-

патріотичної, культурно-

виховної та просвітницької 

роботи серед військово-

службовців 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

звʼязку , 

ДССТ, ДСНС, 

СБУ, СЗР, 

УДО 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, нові 

програми і плани 

військово-патріотичного 

виховання і цивільного 

захисту в загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладах. 

Удосконалено та 

запроваджено програми 

військово-патріотичного 

виховання і цивільного 

захисту в загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладах. 

Удосконалено форми і 

методи військово-

патріотичної, культурно-
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виховної та просвітницької 

роботи серед 

військовослужбовців 

  Видання організаційно-

методичних вказівок 

профільного заступника 

Міністра оборони України 

щодо реалізації державної 

гуманітарної та соціальної 

політики у Збройних Силах 

України на навчальний рік 

 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

Щороку Щороку  Щороку  Щороку  Щороку  Організаційно-методичні 

вказівки, якими 

визначаються пріоритетні 

завдання органів 

військового управління у 

гуманітарної та соціальної 

сферах діяльності 

Збройних Сил України  

  Розробка проекту наказу 

Міноборони “Про 

затвердження Інструкції про 

організацію виконання Указу 

Президента України від 11 

лютого 2016 року №44/2016 

“Про шефську допомогу 

військовим частинам 

Збройних Сил України, 

національної гвардії України, 

Державній прикордонній 

службі України” 

 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Організовано виконання 

Указу Президента України 

від 11 лютого 2016 року 

№44/2016 “Про шефську 

допомогу військовим 

частинам Збройних Сил 

України, національної 

гвардії України, Державній 

прикордонній службі 

України” 

  Спільно з Міністерством 

молоді та спорту провести 

роботу щодо внесення змін до 

Концепції допризовної 

підготовки та військово-

патріотичного виховання 
молоді, затвердженої Указом 

Президента України від 25 

жовтня 2002 року № 948/2002 

 

 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Пропозиції до Міносвіти та 

науки України, Мінмолоді 

та спорту України щодо 

внесення змін до Концепції 

допризовної підготовки та 

військово-патріотичного 
виховання молоді 
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№ 
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Відповідальні 

за виконання 
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очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Опрацювати спільно з 

Міністерством молоді та 

спорту проект Плану дій щодо 

реалізації стратегії 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 

2016 – 2020 роки 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

плани щодо реалізації 

стратегії національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016 – 

2020 роки 

  Опрацювання нормативно-

правової бази та 

запровадження нової системи 

допризовної підготовки і 

військово-патріотичного 

виховання молоді з 

урахуванням сучасних 

викликів та загроз, досвіду 

проведення 

антитерористичної операції 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Пропозиції до Міносвіти та 

науки України, Мінмолоді 

та спорту України щодо 

вдосконалення 

нормативно-правової бази 

допризовної підготовки і 

військово-патріотичного 

виховання молоді з 

урахуванням сучасних 

викликів та загроз, досвіду 

проведення 

антитерористичної 

операції 

  Створення прогресивної 

системи інформаційної 

роботи у військах (силах) 

спрямовану на формування 

національної гідності,  

духовно-моральних цінностей 

захисника України, 

пропаганду військових і 

культурних традицій 

українського народу 

ГШ ЗСУ, 

командування 

видів ЗСУ, 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано проекти 

актів щодо затвердження 

прогресивної системи 

інформаційної роботи у 

військах (силах) 

  Удосконалення форм і 
методів військово-

патріотичної, культурно-

виховної та просвітницької 

роботи серед 

військовослужбовців 

ДВОНСГП 
МОУ, 

УКП МОУ, 

УЗГ ЗСУ, 

ГУМПЗ ЗСУ 

    До  
30 грудня 

2020 року 

Створено документальні, 
навчальні та художні 

фільми, телевізійні та 

радіопрограми про 

діяльність Збройних Сил 

України, виконання 
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№ 
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Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 
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очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

особовим складом військ 

(сил) військового 

обов’язку, популяризації 

фактів проявленого 

військовослужбовцями 

героїзму та мужності під 

час проведення 

антитерористичної 

операції 

  Створення окремих інтернет-

відеоканалів та інтернет-

сайтів про діяльність військ 

(сил), організація популяри-

зації військової служби у 

суспільстві 

УКтаП МОУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

УЗГ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Створено окремі інтернет-

відеоканали та інтернет-

сайти про діяльність військ 

(сил), триває популяри-

зація військової служби в 

суспільстві 

  Підвищення ефективності 

управління процесами 

фізичного вдосконалення 

військовослужбовців та 

запровадження оновленої 

системи організації фізичної 

підготовки і спорту 

УФКС МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти, розроб-

лено плани, створено 

центри фізичної підгото-

вки військовослужбовців 

та виживання в 

екстремальних умовах 

143.  Завдання 5.1.2. Приведення 

рівня матеріального та 

інших видів забезпечення 

військовослужбовців у 

відповідність із 

встановленими для них 

законодавством правами і 

свободами, з урахуванням 

ризиків їх життю та 
здоров’ю, складних 

соціально-побутових умов 

проходження військової 

служби 

Здійснення заходів щодо 

підвищення мотивації 

громадян для проходження 

військової служби 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 
Адміністра-

ція 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

законодавчі та інші 

нормативно-правові акти  

щодо підвищення 

мотивації громадян для 

проходження військової 

служби 
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зв’язку, 

ДССТ, 

ДСНС, СБУ, 

СЗР, УДО 

  Оптимізація (упорядкування) 

структури грошового забез-

печення військовослужбовців 

відповідно до умов 

проходження військової 

служби (збільшення в 

структурі грошового забез-

печення частки посадових 

окладів, окладів за військові 

звання та зменшення переліку 

додаткових видів грошового 

забезпечення) 

ДФ МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

оптимізації структури 

грошового забезпечення 

військовослужбовців від-

повідно до умов проход-

ження військової служби 

  Підвищення рівня грошового 

забезпечення військовослуж-

бовців, який узгоджено з 

мінімальною заробітною 

платою в державі. Внесення 

змін до нормативно-правових 

актів з питань грошового 

забезпечення з метою 

встановлення залежності 

розмірів посадових окладів та 

окладів за військове звання в 

залежності від розмірів 

мінімальної заробітної плати в 

державі 

ДФ МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

підвищення рівня 

грошового забезпечення 

військовослужбовців, який 

узгоджено з мінімальною 

заробітною платою в 

державі 

  Внесення змін до нормативно-
правових актів з метою 

приведення рівня грошового 

забезпечення військово-

службовців до рівня, 

встановленого для військово-

ДФ МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

   Протягом 
2019 – 2020 років 

Відпрацьовано відповідні 
нормативно-правові акти 
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службовців в арміях держав-

членів НАТО 

  Розроблення та 

запровадження механізму для 

розв’язання житлової 

проблеми у Збройних Силах 

України 

ГКЕУ ЗСУ, 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Реалізація проекту Закону 

України про внесення змін 

до Закону України “Про 

соціальний і правовий 

захист військовослуж-

бовців та членів їх сімей” в 

частині надання військово-

службовцям рядового, 

сержантського і старшин-

ського складу військової 

служби за контрактом 

права на отримання 

грошової компенсації за 

піднайом (найом) жилого 

приміщення 

  Забезпечення прийняття 

Кабінетом Міністрів України 

розпорядження “Про  

схвалення Концепції 

реформування забезпечення 

житлом військовослужбовців, 

осіб рядового і 

начальницького складу та 

членів їх сімей” 

ГКЕУ ЗСУ До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано проект 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо 

врегулювання напрямів 

надходження житла для 

потреб Міноборони 

  Розроблення проектів 

нормативно-правових актів 

для впровадження механізму 

реалізації нових напрямів 

забезпечення житлом, 
визначених у розпорядженні 

КМУ “Про схвалення 

Концепції реформування 

забезпечення житлом 

військовослужбовців, осіб 

ГКЕУ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 
МОУ та ГШ 

ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано проекти 

нормативно-правових актів 

щодо впровадження 

механізму реалізації нових 

напрямів забезпечення 
житлом 
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рядового і начальницького 

складу та членів їх сімей” 

  Внесення змін до постанови 

Кабінету міністрів України  

від 3 серпня 2006 № 1081 

“Про затвердження порядку 

забезпечення 

військовослужбовців та 

членів їх сімей житловими 

приміщеннями” 

ГКЕУ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано проект 

постанови КМУ щодо 

врегулювання питань щодо 

надання житлових 

приміщень для постійного 

користування та  штатно-

посадового службового 

житла 

  Внесення змін до постанови 

КМУ від 26 червня 2013 року 

№ 1081 “Про розмір і порядок 

грошової компенсації 

військовослужбовцям 

Збройних Сил України, 

Національної гвардії, Служби 

безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки, Держав-

ної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації 

та Державної спеціальної 

служби транспорту за 

піднайом (найом) ними 

житлових приміщень” 

 

ГКЕУ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано проект 

постанови КМУ щодо 

врегулювання питань щодо 

розміру і порядку надання 

грошової компенсації 

військовослужбовцям за 

піднайом (найом) ними 

житлових приміщень 

  Підготовка нормативно-

правових актів для переходу 

військовослужбовців Зброй-

них Сил України на пільгово-

компенсаційну іпотеку; 
перехід військовослужбовців 

Збройних Сил України на 

пільгово-компенсаційну 

іпотеку 

 

ГКЕУ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 
МОУ та ГШ 

ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано проекти 

нормативно-правових актів 

щодо впровадження нових 

підходів у забезпеченні 

житлом військовослуж-
бовців Збройних Сил 

України за рахунок 

пільгово-компенсаційної 

іпотеки 
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  Підготовка та внесення на 

розгляд Урядом відповідних 

нормативно-правових актів 

для передачі фондів до сфери 

управління Міноборони з 

метою забезпечення військо-

вих частин фондами 

відповідно до затвердженого 

Міністром оборони України 

Плану 

ГКЕУ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ 

Протягом 

2016 – 2017 років 

   Відпрацьовано проекти 

нормативно-правових актів 

щодо врегулювання питань 

забезпечення військових 

частин фондами відповідно 

до затвердженого 

Міністром оборони 

України Плану 

  Запровадження обліку часу 

виконання службових 

обов’язків військовослуж-

бовцями понаднормово у 

вихідні та святкові дні, з 

подальшим наданням часу на 

відпочинок або відшкодуван-

ням грошовими компенса-

ціями 

ГУП ЗСУ, 

ДФ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

  Організація законодавчого 

упорядкування системи 

надання пільг та гарантій 

соціального захисту військо-

вослужбовців та членів їхніх 

сімей, у тому числі щодо 

розмірів грошового і пенсій-

ного забезпечення, оплати 

комунальних послуг тощо 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Законодавчо упорядковано 

систему надання пільг та 

гарантій соціального 

захисту військовослужбов-

ців та членів їхніх сімей, у 

тому числі щодо розмірів 

грошового і пенсійного 

забезпечення, оплати 

комунальних послуг тощо 

  Опрацювання проектів змін 

до нормативно-правових актів 

щодо пільг та соціального 
пакета, передбачених для 

військовослужбовців, резер-

вістів під час проходження 

ними зборів та виконання 

завдань у складі штатних 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 
види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо внесення змін до 
нормативно-правових актів 

щодо пільг та соціального 

пакета, передбачених для 

військовослужбовців, 

резервістів під час 
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підрозділів проходження ними зборів 

та виконання завдань у 

складі штатних підрозділів 

  Відновлення передбачених 

законодавством та раніше 

призупинених пільг і 

державних соціальних 

гарантій військовослуж-

бовцям та членам їхніх сімей 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГКЕУ ЗСУ,  

ДФ МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти 

  Створення системи пільг та 

соціальних гарантій, передба-

чених для військовослужбов-

ців, на резервістів під час 

проходження ними зборів та 

виконання завдань в складі 

штатних підрозділів 

 

ГУОМП ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ, 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

  Запровадження обов’язкового 

медичного страхування 

військовослужбовців сил 

оборони 

 

ВМД МОУ   До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

  Удосконалення системи 

соціальної адаптації до 

цивільного життя осіб 

звільнених з військової 

служби 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти у 

рамках дій Трастового 

фонду НАТО – Україна зі 

створення системної зміни 

військової кар’єри 

військовослужбовців на 

професійну цивільну 

144.  Завдання 5.1.3. 
Продовження розвитку на 

багатоконфесійній основі 

служби військового 

духовенства (капеланської 

служби) 

Організація заходів щодо 
запровадження служби 

військового духовенства 

(капеланської служби) на 

багатоконфесійній основі 

ГШ ЗСУ     До  
30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 
нормативно-правові акти. 

Запроваджено службу 

військового духовенства 

(капеланську службу) на 

багатоконфесійній основі 
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  Організаційне забезпечення 

розгляду на засіданнях Ради у 

справах душпастирської опіки 

при Міноборони ходу 

формування служби 

військового духовенства  

(капеланської служби) та 

вирішення проблемних 

питань їх діяльності 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

 До  

30 січня 

2017 року 

   Моніторинг формування та 

діяльності служби 

військового духовенства  

(капеланської служби)  

  Участь у формуванні  

структурних підрозділів 

служби військового 

духовенства (капеланської 

служби)  

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 січня 

2017 року 

   Сформовано структурні 

підрозділи служби 

військового духовенства  

(капеланської служби) 

  Проведення консультацій з 

релігійними організаціями на 

засіданнях Ради у справах 

душпастирської опіки при 

Міноборони ходу формування 

та діяльності служби 

військового духовенства 

(капеланської служби) 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

Не рідше 

одного разу 

на рік 

Не рідше 

одного разу 

на рік 

Не рідше 

одного разу 

на рік 

Не рідше 

одного разу 

на рік 

Не рідше 

одного разу 

на рік 

Вдосконалено організацію 

діяльності служби 

військового духовенства  

(капеланської служби) 

  Законодавче врегулювання 

служби військового 

духовенства (капеланської 

служби) 

Структурні 

підрозділи 

капеланської 

служби,  

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

   До  

30 грудня 

 2019 року 

 Відпрацьовано відповідний 

нормативний акт щодо 

служби військового 

духовенства (капеланської 

служби) 

  Запровадження служби 

військового духовенства 
(капеланської служби) на 

багатоконфесійній основі 

ДВОНСГП 

МОУ, 
ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 
2020 року 

Запроваджено службу 

військового духовенства 
(капеланську службу) на 

багатоконфесійній основі 

  Вдосконалення структури, 

функцій, завдань, форм та 

методів діяльності служби 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Запроваджено службу 

військового духовенства 

(капеланську службу) на 
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військового духовенства 

(капеланської служби) 

 

багатоконфесійній основі 

145.  Оперативна ціль 5.2. 
Удосконалення системи 

військової освіти та 

підготовки кадрів 

Впровадження заходів щодо 

набуття системою військової 

освіти практичного 

спрямування навчання, 

впровадження в навчальний 

процес передових методик 

підготовки збройних сил 

держав – членів НАТО, а 

також технологій дистан-

ційного навчання. 

Забезпечення військових 

навчальних закладів 

сучасними і перспективними 

зразками озброєння та 

військової техніки, 

тренажерами та навчально-

тренувальними комплексами 

 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Система військової освіти 

набула практичного 

спрямування навчання, 

впроваджено в навчальний 

процес передові методики 

підготовки збройних сил 

держав – членів НАТО, 

а також технології 

дистанційного навчання, 

військові навчальні 

заклади забезпечені 

сучасними і 

перспективними зразками 

озброєння та військової 

техніки, тренажерами та 

навчально-тренувальними 

комплексами 

146.  Завдання 5.2.1. Підвищення 

ефективності системи 

військової освіти за рахунок 

удосконалення навчально-

матеріальної бази, 

практичного спрямування 

навчання, впровадження в 

навчальний процес 

передових методик 

підготовки збройних сил 

держав – членів НАТО, а 

також технологій 

дистанційного навчання 

 

 

Підвищення ефективності 

системи військової освіти та 

якості підготовки військових 

фахівців відповідно до вимог 

професіоналізації сил оборони 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо впровадження в 

навчальний процес 

передових методик 

підготовки, технологій 

дистанційного навчання. 

Проведено практичні 

заходи щодо 

удосконалення навчально-

матеріальної бази 
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147.  Завдання 5.2.2. Приведення 

змісту освіти та якості 

підготовки (перепідготовки) 

і підвищення кваліфікації 

військових фахівців у 

відповідність із потребами 

сил оборони з урахуванням 

досвіду антитерористичної 

операції, бойових дій та 

міжнародних операцій з 

підтримання миру та 

безпеки, у тому числі з 

питань тактичної медицини 

та надання першої медичної 

допомоги 

Приведення змісту освіти та 

якості підготовки (перепідго-

товки) і підвищення 

кваліфікації військових 

фахівців у відповідність із 

потребами сил оборони з 

урахуванням досвіду 

антитерористичної операції, 

бойових дій та міжнародних 

операцій з підтримання миру 

та безпеки, у тому числі з 

питань тактичної медицини та 

надання першої медичної 

допомоги 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи щодо 

впровадження в навчаль-

ний процес підготовки 

(перепідготовки) і 

підвищення кваліфікації 

військових фахівців 

досвіду антитерористичної 

операції, бойових дій та 

міжнародних операцій з 

підтримання миру та 

безпеки, у тому числі з 

питань тактичної 

медицини та надання 

першої медичної допомоги 

  Вдосконалення та станов-

лення системи багаторівневої 

підготовки сержантського і 

старшинського складу з її 

максимальним наближенням 

до підходів, прийнятих в 

державах-членах НАТО 

ГШ ЗСУ, 

командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи щодо 

впровадження чотирьох 

рівнів (базовий, середній, 

підвищений та вищій) 

підготовки сержантського і 

старшинського складу 

148.  Завдання 5.2.3. 
Забезпечення вищих 

військових навчальних 

закладів та військових 

навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів 

сучасними і перспективними 

зразками озброєння та 

військової техніки, 

тренажерами та навчально-

тренувальними комплексами 

 

Забезпечення постачання у 

вищі військові навчальні 

заклади та військові навчальні 

підрозділи вищих навчальних 

закладів сучасних і 

перспективних зразків 

озброєння та військової 

техніки, тренажерів та 

навчально-тренувальних 

комплексів 

ГШ ЗСУ, 

командування 

видів ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

До вищих військових 

навчальних закладів та 

військових навчальних 

підрозділів вищих 

навчальних закладів 

поставлено сучасні і 

перспективні зразки 

озброєння та військової 

техніки, тренажери та 

навчально-тренувальні 

комплекси 
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149.  Завдання 5.2.4. 
Продовження оптимізації 

мережі вищих військових 

навчальних закладів 

(науково-навчальних цен-

трів), військових навчальних 

підрозділів вищих навчаль-

них закладів та навчальних 

центрів, курсів підготовки 

(перепідготовки) військових 

фахівців, удосконалення їх 

організаційно-штатної 

структури, у тому числі 

здійснення заходів щодо 

утворення кафедр медицини 

катастроф та військової 

медицини вищих медичних 

навчальних закладів та 

вдосконалення системи 

підготовки офіцерів запасу 

медичного та фармацевтич-

ного фахів 

 

 

Оптимізація мережі вищих 

військових навчальних 

закладів (науково-навчальних 

центрів), військових 

навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів та 

навчальних центрів 

відповідно до потреб сил 

оборони 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи щодо 

оптимізації мережі вищих 

військових навчальних 

закладів (науково-

навчальних центрів), 

військових навчальних 

підрозділів вищих 

навчальних закладів та 

навчальних центрів 

відповідно до потреб сил 

оборони 

 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 

ГШ ЗСУ, 

 види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи з 

організації навчання у 

створених центрах 

підготовки сержантського і 

старшинського складу 

150.  Завдання 5.2.5. Підвищення 

рівня професійної 

підготовки посадових осіб 

органів військового управ-

ління, їх відповідальності за 

прийняття управлінських 

рішень 

 

 

 

 

 

Досягнення сучасного рівня 

професійної підготовки 

посадових осіб органів 

військового управління, 

підвищено їх відповідальність 

за прийняття управлінських 

рішень 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

 види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи. 

Досягнуто сучасний рівень 

професійної підготовки 

посадових осіб органів 

військового управління, 

підвищено їх 

відповідальність за 

прийняття управлінських 

рішень 
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151.  Завдання 5.2.6. 
Інтенсифікація участі 

представників сил оборони у 

міжнародних навчаннях, 

тренувальних місіях, 

тренінгах, освітніх 

програмах, консультаціях, 

стажуваннях та інших 

подібних заходах 

Упровадження передових 

методик підготовки збройних 

сил держав – членів НАТО у 

систему військової освіти та 

підготовки кадрів 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

та керівні документи щодо 

упровадження у систему 

військової освіти та 

підготовки кадрів 

передових методик 

підготовки збройних сил 

держав – членів НАТО 

152.  Завдання 5.2.7. Підвищення 

ефективності підготовки 

наукових і науково-

педагогічних кадрів для 

якісного забезпечення 

наукової, науково-технічної 

та освітньої діяльності у 

вищих військових навчаль-

них закладах, військових 

навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів 

та науково-дослідних 

установах 

 

Вдосконалення системи 

підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

та керівні документи щодо 

вдосконалення системи 

підготовки наукових і 

науково-педагогічних 

кадрів 

153.  Завдання 5.2.8. 

Продовження 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 

України 

 

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 України 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

та керівні документи щодо 

вдосконалення системи 

підготовки громадян 

України за програмою 

підготовки офіцерів запасу 

за кошти державного 

бюджету 
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154.  Завдання 5.2.9. Реалізація 

положення Концепції 

дистанційного навчання у 

Збройних Силах України 

щодо створення 

організаційно-штатних 

структур та розроблення 

завдань Наукового центру 

дистанційного навчання 

Національного університету 

оборони України імені 

І.Черняховського та 

підрозділів дистанційного 

навчання на базі вищих 

військових навчальних 

закладів (військових 

навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів) 

 

Запровадження дистанційної 

форми навчання та 

підвищення кваліфікації 

військових фахівців у вищих 

військових навчальних 

закладах (військових 

навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів) 

за цією формою навчання 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

та керівні документи щодо 

запровадження дистанцій-

ної форми навчання та 

підвищення кваліфікації 

військових фахівців у 

вищих військових 

навчальних закладах 

(військових навчальних 

підрозділах вищих 

навчальних закладів) за 

цією формою навчання 

155.  Завдання 5.2.10. Надання 

військовослужбовцям 

військової служби за 

контрактом, які обіймають 

сержантські та старшинські 

посади, права отримання 

безкоштовної вищої освіти 

за спорідненою цивільною 

спеціальністю з подальшим 

просуванням по службі та 

присвоєнням первинних 

офіцерських звань після 

підписання другого 

контракту 

 

 

 

Вжиття заходів щодо 

забезпечення права військово-

службовців військової служби 

за контрактом, які обіймають 

сержантські та старшинські 

посади, на отримання 

безкоштовної вищої військо-

вої освіти за спорідненою 

цивільною спеціальністю з 

подальшим просуванням по 

службі (в межах обсягів 

державного замовлення на 

підготовку фахівців) та 

присвоєнням первинних 

офіцерських звань після 

підписання другого контракту 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

та керівні документи щодо 

надання права військово-

службовцям військової 

служби за контрактом, які 

обіймають сержантські та 

старшинські посади, на 

отримання безкоштовної 

вищої військової освіти за 

спорідненою цивільною 

спеціальністю з 

подальшим просуванням 

по службі 
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156.  Завдання 5.2.11. 
Продовження подальшого 

розвитку мовної підготовки 

та системи вивчення 

іноземних мов військово-

службовцями Збройних Сил 

України з досягненням ними 

рівня, достатнього для 

ефективного впровадження 

євроатлантичних стандартів, 

участі в заходах міжна-

родного оборонного співро-

бітництва, міжнародних 

операціях з підтримання 

миру і безпеки 

Підвищення ефективності 

мовної підготовки 

військовослужбовців 

Збройних Сил України та 

системи вивчення іноземних 

мов військовослужбовцями 

сил оборони для досягнення 

ними рівня, достатнього для 

ефективної участі в заходах 

міжнародного оборонного 

співробітництва, міжнародних 

операціях з підтримання миру 

і безпеки 

ДВОНСГП 

МОУ, 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи та 

вжито практичних заходів 

щодо підвищення ефектив-

ності мовної підготовки 

військовослужбовців ЗС 

України та системи 

вивчення іноземних мов 

військовослужбовцями сил 

оборони 

 Оперативна ціль 5.3. 
Реформування системи 

мобілізації та створення 

військового резерву 

Забезпечення функціонування 

Державної системи мобілі-

зації та мобілізаційної 

підготовки на основі базових 

європейських підходів. 

Формування військового 

резерв людських ресурсів з 

урахуванням набутого досвіду 

у створенні військового 

оперативного резерву першої 

черги, створення Єдиного 

державного реєстру військо-

возобов’язаних для забезпе-

чення військового обліку 

громадян України, забезпе-

чення ефективного функціо-

нування системи підготовки 

резервістів та військово-

зобов’язаних, створення на 

базі військових комісаріатів 

територіальних центрів 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Державна система 

мобілізації та мобілі-

заційної підготовки діє на 

основі базових європей-

ських підходів. Сформо-

вано військовий резерв 

людських ресурсів з 

урахуванням набутого 

досвіду у створенні 

військового оперативного 

резерву першої черги, 

створено Єдиний держав-

ний реєстр військово-

зобов'язаних для забезпе-

чення військового обліку 

громадян України, 

забезпечено ефективне 

функціонування системи 

підготовки резервістів та 

військовозобов'язаних, 

створено на базі 
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комплектування та соціальної 

підтримки 

військових комісаріатів 

територіальні центри 

комплектування та 

соціальної підтримки 

  Запровадження в державну 

систему мобілізації та 

мобілізаційної підготовки 

базових європейських 

підходів 

МВ МОУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи та 

вжито практичних заходів 

щодо втілення базових 

європейських підходів у 

Державну систему мобілі-

зації та мобілізаційної 

підготовки 

  Формування військового 

резерву людських ресурсів з 

урахуванням набутого досвіду 

у створенні військового 

оперативного резерву першої 

черги 

ГШ ЗСУ, 

МВ МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи та 

вжито практичних заходів 

щодо формування 

військового резерву 

людських ресурсів 

  Створення Єдиного держав-

ного реєстру військово-

зобов’язаних для 

забезпечення військового 

обліку громадян України, 

забезпечення ефективного 

функціонування системи 

підготовки резервістів та 

військовозобов’язаних 

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи та 

вжито практичних заходів 

щодо створення Єдиного 

державного реєстру 

військовозобов’язаних 

  Створення на базі військових 

комісаріатів територіальних 
центрів комплектування та 

соціальної підтримки 

КСВ ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 
ЗСУ 

    До  

30 грудня 
2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 
керівні документи та 

вжито практичних заходів 

щодо створення на базі 

військових комісаріатів 

територіальних центрів 
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157.  Завдання 5.3.1. Формування 

військового резерву 

людських ресурсів з 

урахуванням набутого 

досвіду у створенні 

військового оперативного 

резерву першої черги 

Підготовка проекту постанови 

Кабінету Міністрів України 

щодо удосконалення 

структури військового 

резерву людських ресурсів 

ГШ ЗСУ, 

Мінеконом- 

розвитку, 

Мінфін, 

Мін’юст, 

Мінінфра-

структури, 

СБУ, МВС, 

НГУ, СЗР, 

ДССТ, УДО, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

Держспец-

зв’язку 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Опрацьовано проект 

постанови Кабінету 

Міністрів України щодо 

удосконалення структури 

військового резерву 

людських ресурсів 

  Організація планування 

комплектування мобілізацій-

ними ресурсами військових 

частин, установ Збройних Сил 

України, інших військових 

формувань до штатів 

воєнного часу відповідно до 

нової структури військового 

резерву людських ресурсів 

Міноборони, 

НГУ, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби, 

СЗР, ДССТ, 

Держспец-

зв’язку, 

УДО 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти, 

керівні документи щодо 

організації планування 

комплектування мобіліза-

ційними ресурсами 

військових частин, установ 

Збройних Сил України, 

інших військових 

формувань до штатів 

воєнного часу відповідно 

до нової структури 

військового резерву 

людських ресурсів 

  Удосконалення бази мобіліза-

ційного розгортання 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано проект 

постанови КМУ щодо 

удосконалення структури 

військового резерву 

людських ресурсів 
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  Проведення роздільних 

мобілізаційних тренувань 

(РМТ), спільних 

мобілізаційних тренувань 

(СМТ), мобілізаційних 

навчань (МН), командно-

штабних мобілізаційних 

навчань (КШМН) 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Організовано планування 

комплектування мобіліза-

ційними ресурсами 

військових частин, установ 

Збройних Сил України, 

інших військових 

формувань до штатів 

воєнного часу відповідно 

до нової структури 

військового резерву 

людських ресурсів 

 

  Забезпечення планування 

комплектування мобіліза-

ційними ресурсами 

військових частин, установ 

Збройних Сил України, інших 

військових формувань до 

штатів воєнного часу 

відповідно до нової структури 

військового резерву людських 

ресурсів 

ГУП ГШ ЗСУ, 

КСВ ЗСУ, 

КПС ЗСУ, 

КВМС, КВДВ 

ЗСУ, 

Озброєння, 

Тил, ГУОЗ 

ЗСУ, 

підрозділи 

МОУ та ГШ 

ЗСУ, що 

мають у 

підпорядку-

ванні 

військові 

частини 

(установи) 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Здійснено комплектування 

мобілізаційними ресур-

сами військових частин, 

установ Збройних Сил 

України, інших військових 

формувань до штатів 

воєнного часу відповідно 

до нової структури 

військового резерву 

людських ресурсів 

158.  Завдання 5.3.2. Створення 

та забезпечення ефективного 

функціонування системи 

підготовки резервістів та 

військовозобов’язаних 

Створення ефективної 

системи підготовки 

мобілізаційних ресурсів 

ГШ ЗСУ,  

МВ МОУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Створено ефективну 

систему підготовки 

мобілізаційних ресурсів 

 Організація та здійснення 

підготовки резервістів на 

навчальних зборах 

 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Підготовлено на 

навчальних зборах 55 тис. 

осіб резервістів 
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  Організація та здійснення 

підготовки військово-

зобов’язаних на навчальних 

зборах 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Підготовлено на 

навчальних зборах 94 тис. 

осіб військовозобов’язаних 

  Забезпечення проведення 

підготовки резервістів на 

навчальних зборах у 

військових частинах (органах) 

ЗСУ, інших військових 

формувань у визначених 

обсягах 

Види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

Озброєння 

ЗСУ, Тил ЗСУ 

    До 

 30 грудня 

2020 року 

Проведено у визначених 

обсягах підготовку 

резервістів на навчальних 

зборах у військових 

частинах (органах) ЗСУ, 

інших військових 

формувань  

159.  Завдання 5.3.3. Створення 

Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних для 

забезпечення військового 

обліку громадян України та 

гарантованого 

комплектування Збройних 

Сил України, інших 

військових формувань 

особовим складом в мирний 

час та особливий період 

Розроблення керівних 

документів щодо порядку 

функціонування Єдиного 

державного реєстру 

військовозобов’язаних. 

Введення в експлуатацію 

Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних. 

Наповнення бази даних 

Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних. 

Вдосконалення системи 

військового обліку громадян. 

Використання Єдиного 

державного реєстру 

військовозобов’язаних для 

підвищення ефективності 

комплектування Збройних 

Сил України, інших 

військових формувань 

особовим складом 

ГШ ЗСУ Протягом 2-х років зі дня Прийняття Закону України “Про 

Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних” 

Розроблено керівні 

документи з порядку 

функціонування Єдиного 

державного реєстру 

військовозобов’язаних. 

Введено в експлуатацію 

Єдиний державний реєстр 

військовозобов’язаних. 

Наповнено базу даних 

Єдиного державного 

реєстру військовозобов’я-

заних. Вдосконалено 

систему військового обліку 

громадян. Використано 

Єдиний державний реєстр 

військовозобов’язаних для 

підвищення ефективності 

комплектування Збройних 

Сил України, інших 

військових формувань 

особовим складом 

  Вжиття заходів щодо 

автоматизації військового 

обліку мобілізаційних 

ресурсів у районних та 

ГУП ГШ ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Розроблено керівні 

документи щодо порядку 

функціонування Єдиного 

державного реєстру 
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міських військових 

комісаріатах, вирішення 

військкоматами завдань з 

проведення призиву, 

планування і проведення 

мобілізації 

військовозобов’язаних 

  Введення в експлуатацію 

Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Акти (накази) про 

введення в експлуатацію 

Єдиного державного 

реєстру військово-

зобов’язаних 

  наповнити базу даних 

Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних 

ГУП ГШ ЗСУ, 

ГУОМП ГШ 

ЗСУ 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Наповнено базу даних 

Єдиного державного реєс-

тру військовозобов’язаних 

  Вдосконалення системи 

військового обліку громадян 

ГУП ГШ ЗСУ  До 

 30 грудня 

2017 року 

   Розроблено керівні 

документи щодо порядку 

функціонування системи 

військового обліку 

громадян 

  Використання Єдиного 

державного реєстру 

військовозобов’язаних для 

підвищення ефективності 

комплектування Збройних 

Сил України, інших 

військових формувань 

особовим складом 

ГУП ГШ ЗСУ     До 

 30 грудня 

2020 року 

Здійснюється практичне 

використання Єдиного 

державного реєстру для 

підвищення ефективності 

комплектування ЗСУ, 

інших військових 

формувань особовим 

складом 

160.  Завдання 5.3.4. Створення 

на базі військових 

комісаріатів територіальних 

центрів комплектування та 
соціальної підтримки 

Проведення експерименту на 

базі військових комісаріатів 

однієї з областей 

КСВ ЗСУ, 

ОК “Північ”, 

Чернігівський 

ОВК 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Проведено експеримент на 

базі військових комісаріа-

тів Чернігівської області 

 За результатами експерименту 

створення на базі військових 

комісаріатів територіальних 

центрів комплектування та 

соціальної підтримки 

ГШ ЗСУ, 

КСВ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  На базі військових 

комісаріатів створено 

територіальні центри 

комплектування та 

соціальної підтримки 
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161.  Завдання 5.3.5. 
Упровадження ефективного 

механізму мобілізаційного 

планування у галузях 

національної економіки 

Скорочення строків 

опрацювання потреб сил 

оборони, галузей національної 

економіки та системи 

життєзабезпечення населення 

на особливий період 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До кінця 

2017 року 

   Надано відповідні 

пропозиції до 

Мінекономрозвитку  

  Розроблення та надання на 

розгляд КМУ проекту Закону 

України “Про внесення змін 

до Закону України “Про 

мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію” 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 жовтня 

2016 року 

    Відпрацьовано проект 

Закону України щодо 

зміни системи формування 

та виконання мобіліза-

ційних замовлень, уточ-

нення повноважень 

центральних та місцевих 

державних органів, 

удосконалення порядку 

бронювання військово-

зобов’язаних та надання 

відстрочки від призову під 

час мобілізації 

  Участь Міноборони у 

підготовці Мінекономроз-

витку проектів нормативно-

правових актів КМУ 

відповідно до прийнятого 

Верховною Радою України 

Закону України “Про 

мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію” 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Пропозиції до Мінеконом-

розвитку проектів 

нормативно-правових актів 

КМУ 

  Удосконалення нормативно-

правової бази щодо 

визначення потреб Збройних 
Сил України, інших 

військових формувань у 

покритті втрат та витрат у 

ході бойових дій, виконанні 

робіт та надання послуг в 

ГШ ЗСУ, 

ЦНДІ ЗСУ, 

ЦНДІ ОВТ 

 До  

30 травня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідний 

нормативно-правовий акт 

щодо затвердження 
Методики з визначення 

потреб Збройних Сил 

України, інших військових 

формувань у покритті 

втрат та витрат у ході 
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особливий період бойових дій, виконанні 

робіт та надання послуг в 

особливий період 

  Участь Міноборони у 

проведенні Мінеконом-

розвитку, за підтримки КМУ, 

заходів щодо нормативно-

правового врегулювання 

питань скорочення строків 

опрацювання потреб оборони, 

галузей національної 

економіки та системи 

життєзабезпечення населення 

на особливий період, 

механізму внесення змін до 

основних показників 

мобілізаційного плану 

національної економіки та 

мобілізаційних завдань 

(замовлень), модернізації 

системи мобілізаційної 

підготовки та запровадження 

єдиних правил для усіх 

учасників процесу 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До 

 30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

нормативно-правового 

врегулювання питань 

скорочення строків 

опрацювання потреб 

оборони 

  Удосконалення механізму 

внесення змін до основних 

показників мобілізаційного 

плану національної економіки 

та мобілізаційних завдань 

(замовлень) 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

удосконалення механізму 

внесення змін до основних 

показників мобілізаційного 

плану національної 

економіки та мобілізацій-

них завдань (замовлень) 

  Модернізація автоматизованої 

системи мобілізаційної 

підготовки, запровадження 

єдиних правил для усіх 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

модернізації автоматизо-

ваної системи мобіліза-
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учасників процесу мобіліза-

ційного планування 

ційної підготовки, запро-

вадження єдиних правил 

для усіх учасників процесу 

мобілізаційного плану-

вання 

  Подання пропозицій до 

Мінекономрозвитку щодо 

удосконалення “Порядку 

внесення змін до Основних 

показників Мобілізаційного 

плану національної еконо-

міки, інших мобілізаційних 

планів” 

 

 

МВ МОУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Затвердження постанови 

Кабінету Міністрів 

України щодо удоскона-

лення порядку внесення 

змін до Основних 

показників Мобілізацій-

ного плану національної 

економіки, інших мобілі-

заційних планів 

162.  Завдання 5.3.6. 

Удосконалення системи 

створення та збереження 

матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву 

Створення ефективної 

системи формування, 

розміщення, зберігання та 

розбронювання 

мобілізаційного резерву, 

матеріально-технічних і 

сировинних ресурсів, яка 

відповідає встановленим 

мобілізаційним завданням 

(замовленням) 

 

 

 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

створення ефективної 

системи формування, 

розміщення, зберігання та 

розбронювання мобіліза-

ційного резерву, матеріаль-

но-технічних і сировинних 

ресурсів, яка відповідає 

встановленим мобілізацій-

ним завданням (замов-

ленням) 

  Підготовка та затвердження 

номенклатури та норм 

накопичення матеріальних 
цінностей мобілізаційного 

резерву центральних та 

місцевих органів виконавчої 

влади 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

затвердження номенкла-
тури та норм накопичення 

матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву 

центральних та місцевих 

органів виконавчої влади 



196 
 

№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Удосконалення особливостей 

формування, розміщення та 

проведення операцій з 

матеріальними цінностями 

мобілізаційного резерву 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

удосконалення особли-

востей формування, розмі-

щення та проведення опе-

рацій з матеріальними цін-

ностями мобілізаційного 

резерву 

  Удосконалення порядку 

формування, розміщення та 

виконання завдань 

(замовлень) з накопичення 

матеріальних цінностей у 

мобілізаційному резерві 

міністерствами, іншими 

центральними органами 

виконавчої влади, 

підприємствами, установами і 

організаціями 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

удосконалення порядку 

формування, розміщення 

та виконання завдань 

(замовлень) з накопичення 

матеріальних цінностей у 

мобілізаційному резерві 

міністерствами, іншими 

центральними органами 

виконавчої влади, підпри-

ємствами, установами і 

організаціями 

  Подання пропозицій до Мін-

економрозвитку щодо удоско-

налення “Порядку створення, 

отримання, освіження, відпу-

ску матеріальних цінностей 

Державного резерву (у т. ч. 

мобілізаційного)” 

МВ МОУ У тримісячний строк 

після прийняття змін до 

Закону України “Про 

Державний матеріаль-

ний резерв” 

   Затвердження постанови 

КМУ щодо удосконалення 

Порядку створення, отри-

мання, освіження, відпуску 

матеріальних цінностей 

Державного резерву (у т. ч. 

мобілізаційного) 

  Участь Міноборони у заходах, 

які проводить Мінеконом-

розвитку, за підтримки КМУ, 
заходів щодо нормативно-

правового врегулювання 

питань удосконалення систе-

ми формування, розміщення, 

зберігання та розбронювання 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

нормативно-правового 
врегулювання питань 

удосконалення системи 

формування, розміщення, 

зберігання та 

розбронювання 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

мобілізаційного резерву мобілізаційного резерву 

  Розроблення та подання на 

затвердження Уряду проекту 

розпорядження КМУ щодо 

номенклатури та норм 

накопичення матеріальних 

цінностей мобілізаційного 

резерву створеного на 

підприємствах, що належать 

до сфери управління 

Міноборони та мають 

мобілізаційні завдання 

МВ МОУ, 

ГУМтаР 

МОУ, 

керівники 

державних 

підприємств 

 У місячний 

термін 

після 

затверджен

ня КМУ 

нових 

мобілізацій

них завдань 

   Проект затвердження 

Уряду проекту розпоряд-

ження КМУ щодо 

номенклатури та норм 

накопичення матеріальних 

цінностей мобілізаційного 

резерву створеного на 

підприємствах, що нале-

жать до сфери управління 

Міноборони та мають 

мобілізаційні завдання  

163.  Завдання 5.3.7. Розвиток і 

утримання виробничих 

потужностей 

мобілізаційного призначення 

Оптимізація системи ство-

рення, розвитку, утримання, 

передачі, ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужностей 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До кінця 

2018 року 

  Пропозиції до Мінеконом-

розвитку щодо оптимізації 

системи створення, 

розвитку, утримання, 

передачі, ліквідації і 

реалізації мобілізаційних 

потужностей 

  Проведення інвентаризації 

мобілізаційних потужностей 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Проведено інвентаризацію 

мобілізаційних потуж-

ностей на підприємствах, 

що належать до сфери 

управління Міноборони, 

інформацію надано до 

Мінекономрозвитку 

  Уточнення переліку 

центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, які 

забезпечують утримання 

мобілізаційних потужностей, 
та підприємств, на яких ці 

потужності утримуються 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Пропозиції до Мінеконом-

розвитку щодо уточнення 

переліку центральних та 

місцевих органів виконав-

чої влади, які забезпечують 
утримання мобілізаційних 

потужностей, та 

підприємств, на яких ці 

потужності утримуються 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Подання пропозицій до 

Мінекономрозвитку щодо 

удосконалення системи 

створення, розвитку, 

утримання, передачі, 

ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужностей 

МВ МОУ  До  

30 грудня 

2017 року 

   Затвердження постанови 

Кабінету Міністрів 

України щодо удоскона-

лення системи створення, 

розвитку, утримання, 

передачі, ліквідації і 

реалізації мобілізаційних 

потужнос-тей 

  Участь Міноборони у заходах, 

які проводить Мінеконом-

розвитку, за підтримки КМУ, 

щодо нормативно-правового 

врегулювання питань оптимі-

зації системи створення, 

розвитку, утримання, 

передачі, ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужностей 

 

МВ МОУ, 

ГУМтаР 

МОУ,  

керівники 

державних 

підприємств 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

нормативно-правового 

врегулювання питань 

оптимізації системи 

створення, розвитку, 

утримання, передачі, 

ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужнос-

тей 

164.  Завдання 5.3.8. Формування 

та підтримання в належному 

стані державного 

матеріального резерву 

Створення ефективної моделі 

управління державним 

матеріальним резервом 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

створення ефективної 

моделі управління 

державним матеріальним 

резервом 

  Удосконалення порядку 

формування, розміщення та 

проведення операцій з 

матеріальними цінностями 

державного резерву 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

удосконалення порядку 

формування, розміщення 

та проведення операцій з 

матеріальними цінностями 

державного резерву 

  Подання пропозицій до 

Мінекономрозвитку щодо 

внесення змін до Закону 

України “Про Державний 

матеріальний резерв” 

МВ МОУ До  

30 жовтня 

2016 року 

    Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

внесення змін до Закону 

України “Про Державний 

матеріальний резерв” 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Участь Міноборони у заходах, 

які проводить Мінеконом-

розвитку, за підтримки КМУ, 

заходів щодо нормативно-

правового врегулювання пи-

тань створення ефективної 

моделі управління держав-

ними підприємствами матері-

альним резервом та удоско-

налення порядку формування,  

розміщення та проведення 

операцій з матеріальними цін-

ностями державного резерву 

 

 

МВ МОУ, 

ГШ ЗСУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Надано пропозиції до 

Мінекономрозвитку щодо 

заходів з нормативно-

правового врегулювання 

питань створення 

ефективної моделі 

управління державними 

підприємствами матеріаль-

ним резервом та 

удосконалення порядку 

формування, розміщення 

та проведення операцій з 

матеріальними цінностями 

державного резерву 

165.  Оперативна ціль 5.4. 

Створення сучасної системи 

кадрового менеджменту 

Впровадження раціонального 

співвідношення категорій 

особового складу сил 

оборони, створення 

ефективної системи 

управління кар’єрою 

військовослужбовців, 

забезпечення прозорої та 

доброчесної системи добору, 

розстановки та призначення 

особового складу на посади 

 

Робоча група 

підкомітету 

Комітету 

реформ МОУ 

та ЗСУ  

    До кінця 

2020 року 

Впроваджено раціональне 

співвідношення категорій 

особового складу сил 

оборони, створено ефек-

тивну систему управління 

кар’єрою військовослуж-

бовців, забезпечено прозо-

ру та доброчесну систему 

добору, розстановки та 

призначення особового 

складу на посади 

166.  Завдання 5.4.1. Досягнення 

більш раціонального 

співвідношення категорій 

особового складу сил 

оборони 

Оптимізація співвідношення 

категорій особового складу у 

відповідності до їх структури 

та чисельності та 

загальноприйнятих 

показників збройних сил 

держав – членів НАТО 

 

 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

підрозділи 

МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

    Грудень 

2020 року 

Досягнуто співвідношення 

категорій (офіцерів, 

солдат/матросів та 

сержантів/старшин) що 

відповідає показникам 

Державної програми 

розвитку Збройних Сил 

України  
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Удосконалення нормативно-

правових, програмних та 

керівних документів щодо 

планування кадрових ресурсів 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

ГШ ЗСУ 

Протягом  

2016 – 2019 років 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо внесення змін (нової 

редакції) нормативно-

правових, програмних та 

керівних документів з 

кадрових питань 

  Зменшення частки офіцер-

ського складу до загально-

прийнятих показників 

збройних сил держав – членів 

НАТО та відповідно 

збільшено частку військово-

службовців рядового, 

сержантського і 

старшинського складу, які 

проходять військову службу 

за контрактом 

 

 

 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти. 

Зменшено частку офіцер-

ського складу до загально-

прийнятих показників 

збройних сил держав – 

членів НАТО та відповідно 

збільшено частку військо-

вослужбовців рядового, 

сержантського і 

старшинського складу, які 

проходять військову 

службу за контрактом 

  Зменшення в органах 

військового управління 

стратегічного та оперативного 

рівнів, у вищих військових 

навчальних закладах, 

науково-дослідних установах 

та військових частинах частки 

посад зі штатно-посадовою 

категорією “полковник” за 

рахунок зростання частки в 

них посад зі штатно-

посадовою категорією 

“майор”, “підполковник” та 

цивільних посад 

 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

 Грудень 

2017 року 

   Досягнуто в ОВУ, ВНЗ, 

НДУ та військових 

частинах ЗС України 

оптимального співвідно-

шення офіцерських посад 

категорій “полковник”, 

“майор”, “підполковник”, 

що відповідає показникам 

Державної програми 

розвитку ЗС України 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Забезпечення нормативного 

встановлення термінів 

перебування на посадах 

офіцерського складу у 

Генеральному штабі 

Збройних Сил України, 

Міністерстві оборони України 

та інших органах військового 

управління 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо встановлення 

термінів перебування на 

посадах офіцерського 

складу у ГШ ЗС України, 

Міністерстві оборони 

України та інших ОВУ ЗС 

України 

  Уточнення переліку посад 

військовослужбовців, які 

можуть бути замінені 

цивільним персоналом 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо затвердження 

переліків посад 

військовослужбовців, які 

можуть бути замінені 

цивільним персоналом 

  Приведення співвідношення 

посад офіцерського складу за 

рівнями військової освіти 

(оперативно-стратегічний, 

оперативно-тактичний та 

тактичний) у відповідність до 

перспективної моделі 

Збройних Сил України 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ 

  Грудень 

2018 року 

  Досягнуто співвідношення 

посад офіцерського складу 

за рівнями військової 

освіти, що відповідає 

показникам Державної 

програми розвитку ЗС 

України 

  Уточнення переліку 

офіцерських посад тактичного 

рівня, які можуть бути 

замінені посадами 

сержантського складу 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

види ЗСУ, 
КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо затвердження 

переліків офіцерських 

посад тактичного рівня, які 

можуть бути замінені  
посадами сержантського 

складу 
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  Оптимізація чисельності 

працівників Збройних Сил 

України 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Досягнуто показників 

чисельності працівників 

Збройних Сил України, що 

відповідає показникам 

Державної програми 

розвитку Збройних Сил 

України  

  Оптимізація системи 

військових звань до 

загальноприйнятої практики 

держав – членів НАТО 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо системи військових 

звань у ЗС України. 

Оптимізовано систему 

військових звань до 

загальноприйнятої 

практики держав – членів 

НАТО 

167.  Завдання 5.4.2. 

Забезпечення комплектуван-

ня Збройних Сил України та 

інших утворених відповідно 

до законів України 

військових формувань за 

змішаним та екстериторі-

альним принципами, з 

поступовим збільшенням 

кількості військовослуж-

бовців за контрактом 

Забезпечення комплектування 

сил оборони військовослуж-

бовцями за контрактом та 

строкової служби у 

відповідності до встановлених 

показників штатів мирного 

часу 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

    Грудень 

2020 року 

Досягнуто показників 

укомплектованості органів 

військового управління і 

військових частин ЗСУ 

військовослужбовцями за 

контрактом та строкової 

служби, що відповідають 

показникам Державної 

програми розвитку 

Збройних Сил України  

 Укомплектування військово-
службовцями за контрактом 

командних посад сержант-

ського та старшинського 

складу, бойових посад 

екіпажів (розрахунків, обслуг) 

ГШ ЗСУ, 
види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

  Грудень 
2018 року 

  Досягнуто показників 
комплектування команд-

них посад сержантського 

та старшинського складу, 

що відповідають показ-

никам Державної програми 
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розвитку Збройних Сил 

України  

  Укомплектування військово-

службовцями за контрактом 

усіх посад сержантського та 

старшинського складу, посад 

у бойових підрозділах та 

посад військових частин 

забезпечення 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

    Грудень 

2020 року 

Досягнуто показників 

комплектування усіх посад 

сержантського та старшин-

ського складу, що 

відповідають показникам 

Державної програми 

розвитку Збройних Сил 

України  

  Вдосконалення критеріїв 

відбору громадян для 

проходження військової 

служби за контрактом 

ГШ ЗСУ види 

ЗСУ, КВДВ 

ЗСУ, КССпО 

ЗСУ, 

  Грудень 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

та керівні документи 

168.  Завдання 5.4.3. Подолання 

тенденції щодо недостатньої 

укомплектованості посад 

молодшого офіцерського 

складу тактичного рівня 

Укомплектування посад 

молодшого офіцерського 

складу до визначених 

показників 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

    До кінця 

2020 року 

Укомплектовано посади 

молодшого офіцерського 

складу до рівня, що 

відповідає показникам 

Державної програми 

розвитку ЗС України 

  Визначення обґрунтованих 

обсягів державного 

замовлення на підготовку 

військових фахівців 

тактичного рівня 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНСГП 

МОУ 

Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти. 

Досягнуто показників 

державного замовлення на 

підготовку військових 

фахівців тактичного рівня 

Збройних Сил України, що 

відповідають показникам 

Державної програми 

розвитку ЗС України 

  Запровадження обов’язкового 

проходження військової 

служби для офіцерів запасу, 

які пройшли навчання на 

кафедрах військової 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

ДВОНС та ГП 

МОУ, 

види ЗСУ, 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо організації 

проходження військової 

служби офіцерів запасу. 
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підготовки КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

інші складові 

сил оборони 

Досягнуто показників 

призову офіцерів запасу 

Збройних Сил України, що 

відповідають показникам 

Державної програми 

розвитку ЗС України 

  Створення резерву молодших 

офіцерів, достатнього за 

кількістю і рівнем підготовки  

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

ДВОНС та ГП 

МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо створення резерву 

молодших офіцерів. 

Досягнуто показників 

резерву, що відповідають 

показникам Державної 

програми розвитку ЗС 

України 

  Формування професійного 

сержантського складу, 

здатного забезпечити 

виконання завдань щодо 

виховання та навчання 

особового складу, зміцнення 

військової дисципліни та 

викорінення негативних явищ 

у військових колективах 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Сформовано професійний 

сержантський склад, 

здатний забезпечити 

виконання завдань щодо 

виховання та навчання 

особового складу, 

зміцнення військової 

дисципліни та викорінення 

негативних явищ у 

військових колективах 

 

  Уточнення переліку 

офіцерських посад тактичного 

рівня, які підлягатимуть 

заміні на посади 

сержантського складу 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 
ОВУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

акти. Кількість 

офіцерських посад, які 

підлягатимуть заміні на 

посади сержантського 
складу відповідають 

показникам Державної 

програми розвитку 

Збройних Сил України  
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169.  Завдання 5.4.4. Створення 

ефективної системи 

управління кар’єрою 

військовослужбовців, 

впровадження прозорої та 

доброчесної системи 

підбору, розстановки та 

призначення особового 

складу на посади 

Удосконалення системи 

управління кар’єрою 

військовослужбовців у 

відповідності до стандартів 

НАТО, впровадження 

прозорої та доброчесної 

системи підбору, розстановки 

та призначення особового 

складу на посади 

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

    Грудень 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо управління кар’єрою 

військовослужбовців. 

Система підбору, 

розстановки та 

призначення особового 

складу на посади 

функціонує прозоро та 

доброчесно 

  Удосконалення системи 

атестування військовослуж-

бовців як у мирний час, так і 

на особливий період 

ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

До  

30 грудня 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідні 

акти щодо атестування 

військовослужбовців як у 

мирний час, так і на 

особливий період 

   ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

Серпень 

2016 року 

    Подано до КМУ проект 

Указу Президента України 

“Про внесення змін до 

Положення про 

проходження громадянами 

України військової служби 

у ЗСУ” щодо запровад-

ження системи атестування 

військовослужбовців на 

особливий період 

   ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

Листопад 

2016 року 

    Відпрацьовано відповідний 

акт щодо затвердження 

змін до Методичних 

рекомендацій з порядку 

організації та проведення 

атестування військово-
службовців ЗСУ щодо 

визначення критеріїв 

оцінювання військово-

службовців в мирний час 

та на особливий період 
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   ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ 

У місячний 

строк після 

видання 

Указу 

Президента 

України 

щодо 

Положення 

про проход-

ження 

громадя-

нами 

України 

військової 

служби у 

Збройних 

Силах 

 

    Відпрацьовано відповідний 

акт щодо затвердження 

змін до “Інструкції про 

організацію виконання 

Положення про проход-

ження громадянами 

України військової служби 

у Збройних Силах 

України” щодо запровад-

ження системи атестування 

військовослужбовців в 

мирний час та на 

особливий період 

  Формування дієвого резерву 

кандидатів для просування по 

службі за рейтинговим 

принципом: 

ДКП МОУ,  

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

 

 

Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо формування резерву 

кандидатів для просування 

по службі. Сформовано 

дієвий резерв за 

рейтинговим принципом 

  Уточнення кваліфікаційних 

вимог до посад військово-

службовців, перегляд 

паспортів військових посад і 

типових алгоритмів кар’єри 

офіцерів та професійних 
солдат і сержантів 

ГШ ЗСУ, 

ДВОНС та ГП 

МОУ,  

ДКП МОУ, 

структурні 

підрозділи 
МОУ, ОВУ, 

види ЗСУ 

 

 

 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо кваліфікаційних 

вимог до посад військово-

службовців, затверджено 

нові паспорти військових 
посад і типові алгоритми 

кар’єри офіцерів та 

професійних солдат і 

сержантів 
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   ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідний 

нормативно-правовий акт 

(зміни та/або нову 

редакцію акта) щодо 

затвердження паспорту 

військових посад та 

порядку його застосування 

   ДКП МОУ, 

ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідний 

нормативно-правовий акт 

(зміни та/або нову 

редакцію акта) щодо 

затвердження типового 

алгоритму управління 

кар’єрою офіцерів та 

порядку його застосування 

   ГШ ЗСУ, 

структурні 

підрозділи 

МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано відповідний 

нормативно-правовий акт 

(зміни та/або нову 

редакцію акта) щодо 

затвердження положення 

про типовий алгоритм 

управління кар’єрою 

професійних солдат і 

сержантів та порядку його 

застосування 

   ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ 

   До  

30 грудня 

2019 року 

 Відпрацьовано збірники 

алгоритмів кар’єри 

паспортів військових посад 

для офіцерського складу 

   ГШ ЗСУ, 

 ДКП МОУ 
 

   До  

30 грудня 
2019 року 

 Відпрацьовано збірники 

алгоритмів кар’єри 
паспортів військових посад 

для рядового, 

сержантського та 

старшинського складу 
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  Завершення проведення 

перевірок військових 

посадових осіб, державних 

службовців та працівників 

Збройних Сил України, 

передбачених Законом 

України “Про очищення 

влади” 

ДКП МОУ,  

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

У визначені в установленому порядку 

строки, але не пізніше, ніж до кінця 

2019 року 

 Завершено проведення 

перевірок військових 

посадових осіб, державних 

службовців та працівників 

Збройних Сил України, 

передбачених Законом 

України “Про очищення 

влади”. Відпрацьовано 

відповідні акти 

  Забезпечення проведення 

перевірок доброчесності 

особового складу 

ДКП МОУ,  

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

 

Постійно Постійно Постійно Постійно Постійно Забезпечено проведення 

перевірок доброчесності 

особового складу 

  Забезпечення нормативного 

врегулювання повноважень 

командирів (начальників) та 

посадових осіб кадрових 

органів під час підготовки та 

прийняття кадрових рішень у 

мирний час та на особливий 

період 

ДКП МОУ,  

ГШ ЗСУ,  

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо повноважень 

командирів (начальників) 

та посадових осіб кадрових 

органів під час підготовки 

та прийняття кадрових 

рішень у мирний час та на 

особливий період 

  Оптимізація організаційно-

штатної структури кадрових 

органів, уточнення їх завдань, 

функцій, повноважень та 

порядку взаємодії у 

відповідності до структури і 
чисельності Збройних Сил “J-

структури”, прийнятої за 

основу в штабах збройних сил 

держав – членів НАТО 

 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Затверджено нові штати  та 

положення про кадрові 

органи, інструкції 

(керівництва, порадники 

тощо) з організації їх 

роботи і взаємодії 
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№ 

пп 
Завдання Зміст заходу 

Відповідальні 

за виконання 

Термін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 

  Створення системи 

підготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців 

кадрових органів Збройних 

Сил України, залучення до їх 

підготовки іноземних 

радників та експертів НАТО 

 

 

ДКП МОУ, 

ДВОНС та ГП 

МОУ, ГШ 

ЗСУ, види 

ЗСУ, ОВУ 

 До  

30 грудня 

2017 року 

   Відпрацьовано відповідні 

нормативні акти щодо 

функціонування системи 

підготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців 

кадрових органів Збройних 

Сил України 

  Запровадження у Збройних 

Силах України єдиної 

автоматизованої інформа-

ційно-аналітичної системи 

обліку та управління 

персоналом “Персонал” до 

окремої військової частини 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

види ЗСУ, 

ОВУ 

    До  

30 грудня 

2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо уведення в 

експлуатацію єдиної 

автоматизованої інформа-

ційно-аналітичної системи 

обліку та управління 

персоналом “Персонал”. 

Розгорнуто мережу 

захищених автоматизова-

них технологічних ком-

плексів кількість і склад 

яких відповідають 

показникам Державної 

програми розвитку ЗС 

України 

  Запровадження загально-

доступного механізму 

інформування особового 

складу про поточні й 

заплановані зміни в системі 

кадрового менеджменту та 

щодо стратегії подальшого 

його розвитку 

 

 

 

 

ГШ ЗСУ, 

ДКП МОУ, 

УКтаП МОУ, 

види ЗСУ, 

КВДВ ЗСУ, 

КССпО ЗСУ, 

ОВУ 

  До  

30 грудня 

2018 року 

  Відпрацьовано відповідні 

нормативно-правові акти 

щодо запровадження 

механізму інформування 

особового складу про 

зміни в системі кадрового 

менеджменту та щодо 

стратегії його розвитку 
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Примітка: 1. У разі реорганізації структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил 
України, інших органів військового управління, які є відповідальними за виконання заходів, завдання щодо 

виконання зазначених заходів покладаються на їх правонаступників. 

 

 

 

№ 
пп 

Завдання Зміст заходу Відповідальні 
за виконання 

Теї рмін виконання Критерії оцінки та 

очікуваний результат 2016 2017 2018 2019 2020 
  

Автоматизація обліку та 

управління персоналом у 

Збройних Силах України до 

окремої військової частини 

згідно із Завданням 1.4.8. 

ГШ ЗСУ, ДКП 

МОУ види 

ЗСУ, КВДВ 

ЗСУ, КССпО 

ЗСУ, ОВУ 

    
До 30 

грудня 
2020 року 

Відпрацьовано відповідні 

акти щодо уведення в 

експлуатацію систем 

автоматизованого обліку та 

управління персоналом у 

Збройних Силах України. 

 


