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УХВАЛЕНО 

                                                           Рішенням Правління Громадської ради при  

                                                                Міністерстві оборони України  

                                                                                                                                  Протокол № 1/2022 від 20.01. 2022 року 

Погоджено з членами Громадської ради засобами дистанційного зв’язку 

 

 

П Л А Н 

Роботи  Громадської ради при Міністерстві оборони України 

 на  січень – червень 2022 року  

№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

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) 

лютий 

березень 

квітень 

травень  

Члени Громадської ради та 

запрошені 

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи  

Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення Міністерства 

оборони України    (далі – 

МО України) 

1.1. Обговорення питання 

організації в Міністерстві 

оборони України та Збройних 

Силах України державно-

приватної взаємодії і 

Розширене засідання 

Громадської ради  

Лютий  

2022 

року 

Члени Громадської ради, 

представники громадських 

об’єднань, які на добровільних 

засадах займаються діяльністю 

щодо підтримання 

обороноздатності держави, 

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи: 

-  Департаменту юридичного 

забезпечення МО України 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

державно-приватного 

партнерства  

військовослужбовці та 

резервісти Збройних Сил 

України  

454-40-37, 231-37 

- Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення МО України 

271-12-89, 253-89 

 

-Головного управління 

майна та ресурсів МО 

України 

242-10-76, 376-31 

-Генерального штабу 

Збройних Сил України 

221-91, 221-29 

1.2. Обговорення питання “Стан 

виконання бюджету 

Міністерства оборони України 

за 2021 рік” 

Розширене засідання 

Громадської ради  

Березень 

2022 

року 

Члени Громадської ради, 

представники громадських 

об’єднань, які на добровільних 

засадах займаються діяльністю 

щодо підтримання 

обороноздатності держави, 

військовослужбовці та 

резервісти Збройних Сил 

України  

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи: 

-Департаменту фінансів МО 

України 

245-43-82, 252-35 

-Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення МО України 

271-12-89, 253-89 

-Генерального штабу 

Збройних Сил України 

221-91, 221-29 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

1.3. Обговорення питання 

“Політика у сфері оборони, 

управління людськими 

ресурсами у сфері оборони, 

професійна військова освіта” 

Розширене засідання 

Громадської ради  

Березень 

2022 

року 

 

Члени Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

представники громадських 

об’єднань, які на добровільних 

засадах займаються діяльністю 

щодо підтримання 

обороноздатності держави, 

військовослужбовці та 

резервісти Збройних Сил 

України 

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи: 

-Директорату політики у 

сфері оборони МО України  

230-73-32,227-23 

-Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення МО України 

271-12-89, 253-89 

-Департаменту військової 

освіти і науки Міністерства 

оборони України 

520-07-62, 252-75 

1.4. Обговорення питання 

“Система військового 

управління, об’єднана 

підготовка та 

взаємосумісність органів 

управління сил оборони” 

Розширене засідання 

Громадської ради  

 

Квітень  

2022 

року  

Члени Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

представники громадських 

об’єднань, які на добровільних 

засадах займаються діяльністю 

щодо підтримання 

обороноздатності держави, 

військовослужбовці та 

резервісти Збройних Сил 

України 

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи: 

-Директорату політики у 

сфері оборони  МО України 

230-73-32,227-23 

-Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення МО України 

271-12-89, 253-89 

-Департаменту військової 

освіти і науки МО України 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

520-07-62, 252-75 

1.5. Обговорення питання 

“Демократичний цивільний 

контроль у сфері оборони” 

Розширене засідання 

Громадської ради 

Травень 

2022 

року 

Члени Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

представники громадських 

об’єднань, які на добровільних 

засадах займаються діяльністю 

щодо підтримання 

обороноздатності держави, 

військовослужбовці та 

резервісти Збройних Сил 

України 

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи: 

-Директорату політики у 

сфері оборони  МО України 

230-73-32,227-23 

Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення МО України 

271-12-89, 253-89 

Департаменту військової 

освіти і науки МО України 

520-07-62, 252-75 

1.6. Обговорення питання 

“Інфраструктура і логістика 

Збройних Сил України” 

Розширене засідання 

Громадської ради 

Червень 

2022 

року 

Члени Громадської ради при 

Міністерстві оборони України, 

представники громадських 

об’єднань, які на добровільних 

засадах займаються діяльністю 

щодо підтримання 

обороноздатності держави, 

військовослужбовці та 

резервісти Збройних Сил 

України 

Голова Громадської ради, 

члени Правління  

Громадської ради, визначені 

посадові особи: 

-Головного управління 

майна та ресурсів МО 

України 

242-10-76, 376-31 

-Департаменту соціального 

та гуманітарного 

забезпечення МО України 

271-12-89, 253-89 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

-Генерального штабу 

Збройних Сил України 

221-91, 221-29 

  

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 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Червень 

Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Секретар 

Громадської ради. 

2.1. Авторитет та привабливість 

професійної військової служби 

через впровадження 

соціальних стандартів НАТО 

Розширене засідання 

Правління 

Громадської ради в 

формі круглого столу 

січень Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Перший заступник  

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

2.2. Громадське сприяння 

територіальній обороні 

України 

Засідання Правління 

Громадської ради 

лютий Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Перший заступник  

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

2.3. Стан виконання в Міністерстві 

оборони України вимог 

законодавчих та нормативно 

правових актів з забезпечення 

житлом військовослужбовців, 

осіб звільнених  запас та 

відставку і членів їх сімей. 

Засідання Правління 

Громадської ради 

березень Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Перший заступник  

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

2.4. Кадрова політика в 

Міністерстві оборони України 

та Збройних Силах України: 

стан, досягнення, проблеми. 

Засідання Правління 

Громадської ради 

квітень Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Перший заступник  

Голови, Секретар 

Громадської ради. 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

2.5. Законодавчі ініціативи щодо 

сектору безпеки і оборони. 

Засідання Правління 

Громадської ради 

травень Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Перший заступник  

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

2.6. Аналіз роботи Громадської 

ради при Міністерстві оборони 

України каденції червень 2020 

року  - червень 2022 року 

Засідання Правління 

Громадської ради 

червень Члени Правління  Громадської 

ради  та запрошені 

Голова, Перший заступник 

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

 

III.Підготовка та проведення засідань Комісії з питань етики та регламенту та комітетів  Громадської ради 

3.1. Засідання Комісії з питань 

етики та регламенту та 

комітетів Громадської ради.  

 

Засідання  Комісії з 

питань етики та 

регламенту та 

комітетів  

Громадської ради 

№№ 1- 9. 

За 

окремим

и 

планами 

та за 

потребо

ю 

Члени Комісії з питань етики та 

регламенту та комітетів  

Громадської ради  №№ 1 - 9, 

запрошені особи. 

 

Голова Комісії з питань 

етики та регламенту, голови  

комітетів  Громадської ради.  

3.2 Засідання експертних та 

робочих груп комітетів  

Громадської ради  №№ 1 – 9. 

Засідання  експертних 

та робочих груп 

комітетів 

Громадської ради 

№№ 1- 9. 

За 

потребо

ю 

Члени та експерти комітетів 

Громадської ради  №№ 1 - 9, 

запрошені особи. 

Голови  комітетів  

Громадської ради, Перший 

заступник та Заступники 

Голови Громадської ради, 

Секретар Громадської ради. 

  

IV.Організація та проведення окремих заходів  

4.1 Організація та підготовка 

пропозицій до орієнтовного 

плану проведення 

Міністерством оборони 

 Січень -

червень 

Члени  та експерти Громадської 

ради.  

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

України консультацій з 

громадськістю. 

4.2 Організація, підготовка та 

подання Міністерству оборони 

України  пропозицій щодо 

організації консультацій з 

громадськістю. 

 Протяго

м січня – 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

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. 

 Протяго

м січня – 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

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 

 Протяго

м січня – 

червня  

(при 

необхідн

ості) 

Члени  та експерти Громадської 

ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар, голови Комітетів 

Громадської ради. 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

та проектів, які розробляє 

МОУ. 

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. 

 Протяго

м січня – 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

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. 

 Протяго

м січня – 

червня  

(при 

необхідн

ості) 

Перший заступник Голови, 

Секретар Громадської ради, 

визначені посадові особи 

Департаменту соціального та 

гуманітарного забезпечення МО 

України.  

Голова, Перший заступник 

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

4.7 Організація збору, 

узагальнення             та 

подання Міністерству оборони 

 Протяго

м січня – 

червня  

Члени  та експерти Громадської 

ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар Громадської ради. 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

України  інформації про 

пропозиції інститутів 

громадянського суспільства 

щодо вирішення питань. які 

мають важливе суспільне 

значення. 

(при 

необхідн

ості) 

4.8 Організація публічних заходів 

для обговорення актуальних 

питань подальшого розвитку  

Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України. 

 Протяго

м січня– 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

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).  

 Протяго

м січня – 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

Члени  та експерти Громадської 

ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар  Громадської ради. 

4.10 Організація та проведення 

семінарів, конференцій, 

 Протяго

м січня – 

Члени  та експерти Громадської 

ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 
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№ 

з/п 

Питання, яке виноситься  Захід, що 

проводитиметься  

Термін 

проведе

ння 

заходу 

Учасники заходів  Особи (структурні 

підрозділи) відповідальні 

за проведення заходів 

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

засідань за круглим столом та 

інших заходів. 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

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. 

 Протяго

м січня – 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

Члени  та експерти Громадської 

ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, заступники Голови, 

Секретар Громадської ради. 

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 

 Протяго

м січня – 

червня 

(при 

необхідн

ості) 

Члени  та експерти Громадської 

ради. 

Голова, Перший заступник 

Голови, Секретар 

Громадської ради. 

 

 

            Голова Громадської ради  

                                                                                                                     

 В.І. Чепець 

 


