
        

 УХВАЛЕНО 

                                                           Рішенням Громадської ради при  

                                                                Міністерстві оборони України  

                                                                                                                                  Протокол № 2 від 22 .07.  2020 року 

 

 

П Л А Н 

Роботи  Громадської ради при Міністерстві оборони України 

на  липень – грудень 2020 року 

 
№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

I. Підготовка та проведення засідань Громадської ради при Міністерстві оборони України 

1. Підготовка та проведення засідань Громадської 

ради при Міністерстві оборони України (далі – ГР 

при МОУ). 

Засідання 

Громадської ради 

при Міністерстві 

оборони України 

(далі-Громадська 

рада) 

Липень 

Вересень 

Жовтень 

Грудень  

Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України.  

1.1 Організаційні питання діяльності Громадської 

ради. 

Засідання 

Громадської ради 

Липень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.2. Про проведення громадських експертиз в серпні - 

жовтні 2020 року 

Засідання 

Громадської ради 

Липень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.3. Проблеми та способи  реалізації порядку 

формування складу Громадських рад при 

державних адміністраціях виконавчих органів 

влади України шляхом рейтингового електронного 

голосування.   

Засідання 

Громадської ради 

у формі 

громадського 

обговорення. 

серпень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

заступник Голови Громадської 

ради при Міністерстві оборони 

України Петренко М.М 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.4. Сучасний стан соціального захисту 

військовослужбовців, осіб звільнених в запас і 

відставку та членів їх сімей, законодавчі ініціативи.   

Засідання 

Громадської ради 

у формі 

громадського 

обговорення. 

вересень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.5. Стан організації в Міністерстві оборони України  

державно-приватної взаємодії та державно-

приватного партнерства в умовах особливого 

стану. 

Засідання 

Громадської ради 

жовтень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.6. Стан і проблеми інформаційної безпеки держави, 

роль і місце Збройних Сил України в її 

забезпеченні, шляхи удосконалення. 

Засідання 

Громадської ради 

жовтень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.7. Стан, проблеми та перспективи подальшого 

розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України. 

Засідання ГР при 

МОУ. 

грудень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.8. Стан виконання  Плану заходів Антикорупційної 

програми Міністерства оборони України в 2020 

році.  

Засідання 

Громадської ради 

грудень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступник Голови Громадської 

ради при Міністерстві оборони 

України Пташник Є.Т., 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

1.9. Розгляд пропозицій до Орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю в 

Міністерстві оборони України на 2021 рік та 

проекту  Плану роботі Громадської ради  при 

Міністерстві оборони України  на  2021 рік. 

Засідання 

Громадської ради 

 

 

 

 

 

 

 

грудень Члени Громадської 

ради та запрошені 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України, визначені посадові 

особи  Департаменту 

соціального та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України. 

  

II.Підготовка та проведення засідань Правління ГР при  МО України 

 Підготовка та проведення засідань Правління 

Громадської ради при Міністерстві оборони 

України  

Засідання 

Правління 

Громадської ради 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України. 

2.1. Організаційні питання діяльності Громадської 

ради. 

Засідання 

Правління 

Громадської ради 

липень Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2.2. Законодавчі ініціативи з питань  соціального 

захисту військовослужбовців, осіб звільнених в 

запас і відставку та членів їх сімей. 

Розширене 

засідання 

Правління 

Громадської ради 

в формі круглого 

столу 

серпень Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

2.3. Медичне забезпечення військовослужбовців: стан, 

проблеми, перспективи. 

Розширене 

засідання 

Правління 

Громадської ради 

вересень Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

2.4. Стан впровадження стандартів НАТО в 

Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України. 

Розширене 

засідання 

Правління 

Громадської ради 

жовтень Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

2.5. Розгляд матеріалів громадських експертиз 

проведених за ініціативи Громадської ради в 2020 

році. 

Розширене 

засідання 

Правління 

Громадської ради 

листопад Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

2.4. Про пропозиції ГР при МОУ до Орієнтовного 

плану проведення консультацій Міністерства 

оборони України з громадськістю в 2021 році. 

Засідання 

Правління ГР при 

МОУ 

грудень Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

2.8. Про  Звіт виконання Плану роботи ГР при МОУ у 

2020 році. 

 

Засідання 

Правління ГР при 

МОУ 

Грудень Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

 Про  План роботи ГР при МОУ на 2021 рік. Засідання 

Правління ГР при 

МОУ 

 

Грудень 

Члени Правління  

Громадської ради  та 

запрошені 

Голова та Секретар 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

 

III.Підготовка та проведення засідань комітетів  ГР при МОУ 

3.1. Наради керівного складу комітетів №№ 1- 9 

 

Наради комітетів 

№№ 1- 9. 

 

Періодично 

за потребою 

 

Керівний склад 

комітетів №№ 1 - 9, 

запрошені 

 

Голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Перший заступник Голови 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

заступники Голови 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

Секретар Громадської ради 

при Міністерстві оборони 

України. 

3.2 Засідання Комітету № 1 (з питань правового та 

соціального забезпечення) 

Засідання 

Комітету № 1.  

Липень-

грудень за 

окремим 

планом 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету №1 

3.3. Засідання Комітету № 2 (з питань медичного 

забезпечення військовослужбовців, осіб звільнених 

в запас і відставку та членів їх сімей) 

Засідання 

Комітету  

Липень-

грудень за 

окремим 

планом 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова комітету №2 

3.4 Засідання Комітету № 3 ( з питань соціального 

статусу військової служби, моралі, духовності та 

культури) 

Засідання 

Комітету № 3 

Липень-

грудень за 

окремим 

планом 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 3 

3.5 Засідання Комітету № 4 (з питань розвитку 

Збройних Сил України ) 

 

Засідання 

Комітету № 4 

Липень-

грудень  

Члени комітету №4  

та запрошені  

Голова Комітету № 4  

 

3.5.1. Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

сфері військової освіти та науки 

Засідання 

Комітету № 4 

Липень- 

Серпень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету  з питань науки та 

освіти 

 

3.5.2 Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

сфері стратегічних комунікацій  

Засідання 

Комітету № 4 

Липень- 

Серпень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань 

стратегічних комунікацій  

 

3.5.3. Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

напряму створення Військової поліції 

Засідання 

Комітету № 4 

Липень- 

Серпень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань 

створення Військової поліції  

 

3.5.4. Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

Виїздне засідання 

Комітету №4 

Вересень Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

напряму відродження військово-морського 

потенціалу держави  

відродження військово-

морського потенціалу   

 

3.5.5. Про організацію на громадських засадах заходів з 

фізичної  реабілітації та соціальної адаптації осіб, 

звільнених з військової служби за станом здоров’я 

та вислугою років з інженерних військ ЗСУ, та 

членів їх сімей 

Розширене 

виїздне  засідання 

Комітету №4 

Вересень- 

Листопад 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань 

реформування сухопутних 

військ (інженерних військ 

ЗСУ)  

3.5.6. Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

напряму розвитку Повітряних Сил ЗСУ 

Виїзне  

засідання 

Комітету №4 

Вересень  Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4 , голова 

підкомітету з питань розвитку 

ПС ЗСУ 

 

3.5.7. Громадська експертиза нормативно-правових актів 

у сфері організації протимінної діяльності в 

Україні  

Засідання 

комітету №4   

Жовтень-

грудень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань 

реформування сухопутних 

військ (інженерних військ 

ЗСУ)  

3.5.8. Про громадську експертизу нормативних актів з 

питань організації міжнародної військової освіти в 

Міністерстві оборони України 

Засідання 

комітету №4   

Жовтень - 

грудень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань науки та 

освіти 

3.5.9. Про виконання заходів державно-приватної 

взаємодії у сфері стратегічних комунікацій 

Засідання 

комітету №4   

Вересень- 

грудень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 4, голова 

підкомітету з питань 

стратегічних комунікацій 

3.5.10 Про обговорення Книги головного конструктора, 

академіка Сахно Бориса Григоровича «Україна, 

створення інженерної техніки 1954-1992 рр.» та 

сучасні можливості щодо впровадження 

інноваційних технологій у сфері інженерного 

озброєння ЗСУ 

Засідання 

Комітету №4 у 

формі Круглого 

столу 

грудень Члени комітету № 4  

та запрошені 

Голова Комітету №4, голова 

підкомітету за напрямом 

сухопутні війська (інженерне 

озброєння) 

3.6 Засідання Комітету № 5 (з питань цифрової 

трансформації у воєнній сфері та оборонних 

кібертехнологій) 

Засідання 

Комітету № 5 

Липень-

грудень  

Члени комітету № 5  

та запрошені  

Голова Комітету № 5 

 

3.6.1. Про визначення порядку формування складу 

Громадської ради при Міністерстві оборони 

Засідання 

Комітету № 5 

Липень Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 5, голова 

підкомітету з питань цифрової 

трансформації   



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

України шляхом рейтингового електронного 

голосування   

3.6.2. Про державний запит з фінансування заходів у 

сфері інформатизації та цифрової трансформації 

інформаційної інфраструктури МОУ та ЗСУ на 

2020 рік та пропозиції  щодо внесення змін до 

річного Плану закупівель на 2020 рік і План 

закупівель на 2021 рік (фінансування робіт згідно 

постанови КМУ від 12.10є2011 №1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених ІГС для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка» 

Засідання 

Комітету № 5 

Серпень 

 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 5, голова 

підкомітету  з питань цифрової 

трансформації у воєнній сфері 

3.6.3. Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

сфері цифрової трансформації у воєнній сфері 

Засідання 

Комітету № 5 

Серпень 

 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 5, голова 

підкомітету  з питань цифрової 

трансформації у воєнній сфері 

3.6.4. Про організацію в Міністерстві оборони України та 

Збройних Силах України державно-приватної 

взаємодії та державно-приватного партнерства у 

сфері оборонних кібертехнологій  

Засідання 

Комітету № 5 

Вересень Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 5, голова 

підкомітету  з питань 

оборонних кібертехнологій 

3.6.5. Про виконання заходів пілотного проекту 

МЕРЕЖА у 2020 році  

Засідання 

комітету №5   

Жовтень - 

грудень 

Члени та експерти  

комітету,  запрошені 

особи. 

Голова Комітету № 5, з питань 

цифрової трансформації у 

воєнній сфері 

3.7 Засідання Комітету № 6 (з питань громадського 

моніторингу та громадських експертиз діяльності 

Міністерства оборони) 

Засідання 

Комітету № 6 

Липень-

грудень за 

окремим 

планом 

Члени комітету № 6 

та запрошені  

Голова Комітету № 6 

 

3.8 Засідання Комітету № 7( з питань комунікацій з 

військово-цивільними адміністраціями та 

громадськими організаціями) 

Засідання 

Комітету № 7 

Липень-

грудень за 

окремим 

планом 

Члени комітету № 7 

та запрошені  

Голова Комітету № 7 

 

3.9 Засідання Комітету № 8 (з питань військово – 

патріотичного виховання військовослужбовців і 

молоді, фізичної культури та спорту) 

Засідання 

Комітету № 8 

 Члени комітету № 8 

та запрошені  

Голова Комітету № 8 

 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3.9.1. «Стан і проблеми військово патріотичного  

виховання  молоді в 2020-2025 та перспективи в 

майбутньому…». 

Засідання 

Комітету № 8 

липень Члени комітету № 8 

та запрошені  

Голова Комітету № 8 

 

3.9.2. Презентація проекту Центру військово-

патріотичного виховання для молоді України 

Засідання 

Комітету № 8 у 

формі круглого 

столу 

серпень Члени комітету № 8 

та запрошені  

Голова Комітету № 8 

 

3.9.3. Розгляд пропозицій  експертної групи Комітету. Засідання 

Комітету № 8 

вересень Члени  та експерти 

комітету № 8 та 

запрошені  

Голова Комітету № 8 

 

3.9.4. Про організацію та методичне забезпечення 

проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики у  

сфері  військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців та молоді. 

Засідання 

Комітету № 8 

жовтень Члени  та експерти 

комітету № 8 та 

запрошені  

Голова Комітету № 8 

 

3.9.5. Стан взаємодії громадськості  з профільними 

структурами Міністерства оборони України , 

Генерального штабу та військовими частинами 

Збройних Сил України з питань  військово-

патріотичного виховання військовослужбовців та 

молоді. 

Засідання 

Комітету № 8 

листопад Члени  та експерти 

комітету № 8 та 

запрошені  

Голова Комітету № 8 

 

3.9.6. Підведення підсумків ефективності роботи членів 

комітету і експертної групи та визначення 

пріоритетів роботи комітету на 2021 рік.  

Засідання 

Комітету № 8 

грудень Члени  та експерти 

комітету № 8 та 

запрошені  

Голова Комітету № 8 

 

3.10 Засідання Комітету № 9 (з питань територіальної 

оборони та Резерву Збройних Сил) 

Засідання 

Комітету № 9 

Липень-

грудень за 

окремим 

планом 

Члени комітету № 9  

та запрошені особи 

Голова Комітету № 9 

 

  

IV.Організація та проведення окремих заходів  

4.1 Організація та підготовка пропозицій до 

орієнтовного плану проведення Міністерством 

оборони України консультацій з громадськістю. 

 липень– 

грудень  

Члени  та експерти 

Громадської ради.  

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4.2 Організація, підготовка та подання Міністерству 

оборони України  пропозицій щодо організації 

консультацій з громадськістю. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.3 Організація підготовки та подання Міністерству 

оборони України  обов’язкових для розгляду 

пропозицій з питань щодо яких  проводяться 

консультації з громадськістю, а також щодо 

підготовки проектів нормативно – правових актів з 

питань формування та реалізації державної 

політики у сфері оборони та безпеки, 

удосконалення роботи МОУ. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.4 Організація та проведення відповідно до 

законодавства громадської експертизи діяльності 

МОУ та громадську антикорупційну експертизу 

нормативно – правових актів та проектів, які 

розробляє МОУ. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.5 Організація та здійснення громадського контролю 

за врахуванням Міністерством оборони України 

пропозицій та зауважень громадськості, 

забезпечення ним прозорості та відкритості своєї 

діяльності, доступу до публічної інформації, яка 

знаходиться у його володінні, а також дотримання 

ним нормативно – правових актів, спрямованих на 

запобігання та протидії корупції. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.6 Організація та здійснення в обов’язковому порядку 

висвітлення громадської діяльності Громадської 

ради, прийнятих рішеннях та їх виконання на 

офіційному веб – сайті Міністерства оборони 

України та в інший прийнятий спосіб. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Перший заступник 

Голови, Секретар 

Громадської ради, 

визначені посадові 

особи Департаменту 

соціального та 

гуманітарного 

забезпечення 

Голова Громадської ради. 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Міністерства 

оборони України.  

4.7 Організація збору, узагальнення             та подання 

Міністерству оборони України  інформації про 

пропозиції інститутів громадянського суспільства 

щодо вирішення питань. які мають важливе 

суспільне значення. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.8 Організація публічних заходів для обговорення 

актуальних питань подальшого розвитку  

Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.9 Організація залучення до роботи Громадської ради 

представників Міністерства оборони України  та 

Збройних Сил України, органів місцевого 

самоврядування, представників вітчизняних та 

міжнародних інститутів громадянського 

суспільства, експертних і наукових організацій. 

Підприємств, установ та організацій (за згодою їх 

керівників), а також окремих фахівців (за згодою).  

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.10 Організація та проведення семінарів, конференцій, 

засідань за круглим столом та інших заходів. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

4.11 Організація отримання в установленому порядку 

від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування інформації необхідної для 

забезпечення діяльності Громадської ради. 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 



№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведення 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні за 

проведення заходів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4.12 Організація отримання від Міністерства оборони  

України проектів нормативно-правових актів з 

питань, що потребують консультацій з 

громадськістю у триденний термін після початку 

таких консультацій 

 Протягом 

липня – 

грудня (при 

необхідності) 

Члени  та експерти 

Громадської ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 

 

 

 

            Голова Громадської ради  

                                                              
 В.І. Чепець 

 

 
 

 

 

т.098-423-96-12 

 


