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ПЛАН 
заходів Міністерства оборони України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік 

 
МЕТА: набуття Міністерством оборони України, Генеральним штабом та Збройними Силами України спроможностей 

необхідних для адекватного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, захисту України, її суверенітету, 
територіальної цілісності та непорушності (недоторканності) кордонів, підвищення рівня оперативної сумісності Збройних Сил 
України з підрозділами збройних сил держав – членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань в міжнародних операціях із 
підтримання миру і безпеки 

ТЕРМІН: 2016 рік. 
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ:  
1. Завершення розроблення документів оборонного планування. 
2. Реформування Міноборони, Збройних Сил та органів військового управління за принципами та цінностями, які застосовуються у 

країнах-членах НАТО у відповідності до Стратегічного оборонного бюлетеня України. 
3. Підвищення рівня соціальних і правових гарантій військовослужбовців, у тому числі забезпечення житлом та упорядкування рівня 

грошового забезпечення. 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ: 

оновлено нормативно-правову базу у сфері оборони та оборонного планування; 
реформовано Міністерство оборони, Генеральний штаб та інші органи військового управління, з урахуванням принципів та 

цінностей, які застосовуються у країнах-членах НАТО відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України; 
сучасна система протиповітряної оборони та необхідні бойові спроможності Сил спеціальних операцій; 
відновлено Військово-Морські Сили Збройних Сил України зі спроможностями, які відповідають стандартам НАТО; 
нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України за рахунок оснащення модернізованими та новими зразками озброєння 

і військової техніки;  
розвинута інфраструктура Збройних Сил України, яка забезпечує їх діяльність; 
оновлена система логістичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО; 
рівень соціальних і правових гарантій військовослужбовців та стан військово-медичного забезпечення в Збройних Силах 

України відповідає європейському. 
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№ 
з/п 

Зміст пріоритетних заходів Міноборони на 
2016 рік та заходів, визначених в Плані 

пріоритетних дій Уряду на 2016 рік 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Індикатор 
виконання Очікуваний результат 

 

1 2 3 4 5 6 
 VI. Захист суверенітету України і міжнародна політика 

1.   1. Завершення розроблення документів щодо оборонного планування 
1.1 Виконання Указу Президента України щодо 

схвалення Стратегічного оборонного 
бюлетеня України 

ДВП та СП МОУ, 
ГШ ЗСУ, НУОУ, 

структурні 
підрозділи МОУ 

протягом   
2016 року 

Указ Президента 
України  

урегульовано питання щодо 
розвитку ЗСУ та інших 
складових сил оборони 

1.2 Опрацювання законопроектів і проектів 
підзаконних актів відповідно до вимог 
Стратегічного оборонного бюлетеня України 

структурні 
підрозділи МОУ та 

ГШ ЗСУ 

протягом   
2016 року 

законопроекти і 
проекти 

підзаконних актів 

урегульовано питання щодо 
розвитку ЗСУ та інших 
складових сил оборони 

1.3 Завершення розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України проекту Указу 
Президента України про затвердження  
Державної програми розвитку Збройних Сил 
України 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
структурні 

підрозділи МОУ та 
ГШ ЗСУ, НУОУ, 
види ЗСУ, ОВУ 

до 06 вересня 
2016 року 

Державна 
програми розвитку 

Збройних Сил 
України 

урегульовано питання щодо 
розвитку Збройних Сил 
України на середньострокову 
перспективу 

1.4 Забезпечення виконання Державної програми 
розвитку Збройних Сил (після її схвалення) 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
структурні 

підрозділи МОУ та 
ГШ ЗСУ, НУОУ, 
види ЗСУ, ОВУ 

протягом   
2016 року 

Указ Президента 
України  

урегульовано питання щодо 
розвитку Збройних Сил 
України на середньострокову 
перспективу 

1.5 Супроводження проекту Указу Президента 
України “Про Військово-медичну доктрину 
України” 

ВМД МОУ, 
УВМА 

до 30 липня  
2016 року 

проект Указу 
Президента 

України  

урегульовано питання щодо 
створення системи медичного 
забезпечення військ (сил) 

1.6 Забезпечення здійснення заходів, 
передбачених планом заходів на 2016 рік з 
реалізації Стратегії кібербезпеки України 
(після його затвердження) 

ГШ ЗСУ,  УІТ 
МОУ, структурні 
підрозділи МОУ, 
НУОУ, види ЗСУ, 

ОВУ 
 

ІІІ - IV 
квартали    
2016 року 

інформаційно-
аналітичні 

матеріали, у 
частині, що 

стосується МОУ 

Звіт про стан  виконання 
Плану заходів з реалізації 
Стратегії кібербезпеки 
України на 2016 рік 
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1.7 Підготовка та подання пропозицій до  

Адміністрації Держспецзв’язку до проекту 
плану заходів на 2017 рік з реалізації 
Стратегії кібербезпеки України  

ГШ ЗСУ,  УІТ 
МОУ, структурні 
підрозділи МОУ, 
НУОУ, види ЗСУ, 

ОВУ 

ІІІ - IV 
квартали    
2016 року 

пропозиції до 
проекту плану на 

2017 рік з 
реалізації Стратегії  

визначено перелік 
організаційних заходів зі 
створення системи 
кібербезпеки 

2 Реформування Міноборони, Збройних Сил та органів військового управління за принципами та цінностями, які 
застосовуються у країнах – членах НАТО, відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України  

(Дорожньої карти оборонної реформи в Україні) 
2.1 Призначення особового складу до 

новоутворених структурних підрозділів в яких 
відбулися організаційно-штатні зміни в 
апараті Міноборони та в Генерального штабу 
Збройних Сил України 

структурні 
підрозділи МОУ та 

ГШ ЗСУ 

ІІІ квартал 
2016 року 

оновлена 
організаційна 
структура за 

стандартами НАТО 

спроможність оновленої 
структури МОУ, ГШ ЗСУ та 
інших ОВУ ефективно діяти в 
безпековому середовищі 

2.2 Створення: 
Департаменту внутрішнього аудиту; 
Департаменту воєнної політики, 

стратегічного планування та міжнародного 
співробітництва; 

Департаменту організаційно-інформаційної 
роботи та контролю; 

Департаменту військової освіти, науки, 
соціальної та гуманітарної політики; 

Департаменту військово-технічної політики, 
розвитку озброєння та військової техніки; 

Управління фізичної культури і спорту; 
Відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції; 
Відділу організаційно-аналітичного 

забезпечення роботи Міністра оборони 
України (патронатна служба) 

 
 

ДКП МОУ,  
ДВП та СП МОУ, 

ДМОС МОУ, 
ДВОН МОУ,  

УС МОУ,  
ДО та ВТ МОУ,  

УВТС МОУ,  
ДВА та ФК 

МОУ, 
 АД МОУ,  

ВДНОП МОУ, 
ВРГДПІ,  

ДС та ГП МОУ, 
УПЗВК МОУ, 
УОАЗРМОУ 

до 15 липня  
2016 року 

акт Міноборони 
про затвердження 
нової структури 

апарату 
Міноборони , акт 
Міноборони про 
введення в дію 
положень про 

структурні 
підрозділи 

апарату 
Міноборони 

урегульовано питання щодо 
реорганізації та оптимізації 
кількості структурних 
підрозділів апарату 
Міноборони 



5 

1 2 3 4 5 6 
2.3 Розформування Департаменту відчуження та 

утилізації військового майна, Департаменту 
державної власності з передачею їх функцій 
Головному управлінню майна та ресурсів 

ДВ та УВМ 
МОУ,  

ДДВ МОУ 

до 15липня  
2016 року 

акт Міноборони 
про затвердження 
нової структури 

апарату 
Міноборони 

передача на нижчій рівень 
управління невластивих для 

центрального органу 
виконавчої влади функцій 

2.4 Створення Головного управління майна та 
ресурсів, з метою виконання функцій 
відчуження та утилізації військового майна, 
забезпечення реалізації повноважень органу 
управління майном державних підприємств, 
установ, організацій, що належать до сфери 
управління Міноборони. Формування 
зазначеного структурного підрозділу на базі 
Центру обліку надлишкового військового 
майна ЗСУ чисельністю 56 штатних посад та 
за рахунок виведення 21 посади зі штатів 
підпорядкованих Центру військових частин 

ДВ та УВМ 
МОУ,  

ДДВ МОУ, 
ЦОНВМ ЗСУ 

до 15липня  
2016 року 

акт Міноборони 
про затвердження 
нової структури 

апарату 
Міноборони, акт 
Міноборони про 
введення в дію 
Положення про 

Головне 
управління майна 

та ресурсів 

урегульовано питання 
виконання функцій, які 
передаються з апарату 

Міноборони на нижчій рівень 
управління, недопущення 

зниження якості виконання 
цих завдань 

2.5 Створення Управління державного 
технічного нагляду ЗСУ, за рахунок штатної 
чисельності територіальних відділів 
державного нагляду за охороною праці, з 
функціями: здійснення державного нагляду в 
МОУ та ЗСУ за безпекою експлуатації 
машин, механізмів, устаткування та інших 
засобів виробництва; здійснення державного 
нагляду за безпечним веденням робіт  

ВДНОП МОУ до 15 липня  
2016 року 

Акт Міноборони 
про створення 

Управління 
державного 
технічного 

нагляду Збройних 
Сил України 

 
 

урегульовано питання щодо 
здійснення державного 

нагляду в МОУ та ЗСУ за: 
безпекою експлуатації машин, 

механізмів, устаткування та 
інших засобів виробництва; 
безпечним веденням робіт  

2.6 Реорганізація: 
Головного управління персоналу ГШ ЗСУ 

шляхом включення до його складу 
Мобілізаційного управління Головного 
управління оборонного та мобілізаційного 
планування ГШ ЗСУ; 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
ГУП ГШ ЗСУ 

протягом  
2016 року 

Акти Міноборони 
та ГШ ЗСУ про 
створення нових 

структурних 
підрозділів ГШ 

ЗСУ 

урегульовано питання щодо 
реорганізації Головного 
управління персоналу, 

Головного управління по 
роботі з особовим складом, 

Головного управління 
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Головного управління оборонного та 

мобілізаційного планування ГШ ЗСУ шляхом 
передачі Мобілізаційного управління до 
Головного управління персоналу ГШ ЗСУ 

 оборонного та мобілізаційного 
планування 

2.7 Реорганізація: 
Центрального управління підготовки та 

повсякденної діяльності військ (сил) ЗСУ у 
Головне управління підготовки ЗСУ (J7) 
шляхом удосконалення структури та прийому 
до свого складу Управління оперативної 
підготовки Головного оперативного 
управління ГШ ЗСУ 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
ЦУП та ПДВ ЗСУ, 

ГОУ ГШ ЗСУ 

протягом  
2016 року 

 урегульовано питання щодо 
реорганізації Центрального 
управління підготовки та 
повсякденної діяльності 

військ (сил) 

2.8 Формування Управління зв’язків з 
громадськістю ЗСУ на базі прес-служби ГШ 
ЗСУ 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
ПС ГШ ЗСУ 

протягом  
2016 року 

Акт Міноборони та 
ГШ ЗСУ про 
проведення 

організаційних 
заходів 

урегульовано питання щодо 
формування Управління 

зв’язків з громадськістю ЗСУ  

2.9 Удосконалення структури Головного 
оперативного управління (J3) шляхом 
введення до його складу управління напрямків 
та передачею управління оперативної 
підготовки до Головного управління 
підготовки ЗСУ 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
ГОУ ГШ ЗСУ, 

ГУП ЗСУ 

протягом  
2016 року 

Акт Міноборони 
та ГШ ЗСУ про 

проведення 
організаційних 

заходів 
 

урегульовано питання щодо 
вдосконалення структури 
Головного оперативного 

управління ГШ ЗСУ 

2.10 Набуття новоутвореними структурними 
підрозділами Міноборони спроможності щодо 
виконання завдань за призначенням 

структурні 
підрозділи МОУ 

протягом  
2016 року 

набуті 
спроможності  
структурних 

підрозділів МОУ 

спроможність оновленої 
структури МОУ ефективно 

діяти в безпековому 
середовищі 

2.11 Розроблення і подання Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови Кабінету 
Міністрів України  “Про внесення змін до 
Положення про Міністерство оборони 
України” 

ДКП МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ 

протягом  
2016 року 

проект постанови 
Кабінету Міністрів 

України 

урегульовано питання щодо 
відповідальності структурних 
підрозділів МОУ за виконання 

законодавчо визначених 
завдань 
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2.12 Набуття 25 відсотків структурних підрозділів 

Генерального штабу Збройних Сил України 
критеріїв держав-членів НАТО 

ГШ ЗСУ протягом  
2016 року 

набуті критерії 
держав-членів 

НАТО 

спроможність оновленої 
структури ГШ ефективно 

діяти в безпековому 
середовищі 

2.13 Укомплектування та підготовка персоналу: 
Командування Сил спеціальних операцій, 
Високомобільних десантних військ; 
Об’єднаного оперативного штабу Збройних 
Сил, 
проведення заходів оперативної підготовки з 
органами військового управління 

КССпО ЗСУ, 
КВДВ ЗСУ, 
ООШ ЗСУ, 
ГУП ЗСУ 

 

протягом  
2016 року 

набуті 
спроможності  

Командуванням 
ССпО, 

Високомобільними 
десантними 

військами та ООШ 
ЗСУ 

спроможність Командування 
Сил спеціальних операцій, 

Високомобільних десантних 
військ та Об’єднаного 

оперативного штабу ефективно 
управляти підпорядкованими 

військами (силами) 

2.14 Підготовка проекту Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

МВ МОУ жовтень  
2016 року 

проект Закону 
України 

урегульовано питання щодо: 
системи задоволення потреб 
ЗСУ, інших військових 
формувань в особливий 
період;  
уточнення повноважень 
ЦОВВ з питань 
мобілізаційної підготовки і 
мобілізації; 
фінансування заходів 
мобілізації  

2.15 супроводження проекту Закону України “Про 
Єдиний державний реєстр 
військовозобов’язаних” у Верховній Раді 
України  
 
 

ГУОМП ГШ ЗСУ, 
ГУЗ та ІЗ ГШ ЗСУ, 

ОВУ 

до прийняття 
відповідного 

Закону 

проект Закону 
України 

урегульовано питання щодо 
впровадження в систему 
військових комісаріатів та 
органів військового 
управління, відповідальних 
за напрям діяльності, єдиного 
державного реєстру 
військовозобов’язаних 
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2.16 Посилення системи протиповітряної оборони 

та бойових спроможностей Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил за стандартами НАТО: 

    

2.16.1 нарощення спроможностей системи 
радіотехнічної та радіолокаційної розвідки 
шляхом закупівлі новітніх комплексів; 
закупівля нових та модернізація існуючих 
зразків озброєння і військової техніки; 
ремонт (відновлення) техніки Повітряних Сил 
Збройних Сил України; 
нарощення інтенсивності підготовки 
персоналу 

КПС ЗСУ,  
Озброєння ЗСУ, 
ДО та ВТ МОУ 

 

протягом  
2016 року 

нові 
(модернізовані) 

зразки озброєння 
та військової 

техніки  
Повітряних Сил  
Збройних Сил 

України 

підвищено боєготовність 
зенітних ракетних дивізіонів, 
 радіотехнічних бригад та 
авіаційних частин 
Повітряних Сил  Збройних 
Сил України 

2.16.2 перепідпорядкування Командуванню Сил 
спеціальних операцій визначеного комплекту 
військових частин спеціального призначення 
та інформаційно-психологічних операцій; 
оснащення Сил спеціальних операцій 
сучасними зразками ОВТ; 
проведення заходів індивідуальної підготовки 
у складі військових частин (підрозділів) 

КССпО ЗСУ, 
ГУОМП ГШ ЗСУ, 

структурні 
підрозділи МОУ та 

ГШ ЗСУ 

протягом  
2016 року 

Акт Міноборони 
та ГШ ЗСУ щодо 
нової структури 
Командування 

Сил спеціальних 
операцій ЗСУ 

 

спроможність проводити 
ефективні спеціальні операції 
(спеціальні, бойові дії), 
наявність підготовлених 
полків та морського центру, 
доведення кількості стрибків 
з парашутом до визначених 
норм 

2.17 Нарощування бойових спроможностей 
військових частин за рахунок оснащення 
модернізованим та новим озброєнням і 
військовою технікою, створення єдиного 
класифікатора матеріально-технічних засобів 
за стандартами НАТО: 

    

2.17.1 проведення науково-дослідних  та дослідно-
конструкторських робіт із створення нового та 
модернізації існуючого озброєння і військової 
техніки Збройних Сил України; 
розроблення та прийняття на озброєння 
високотехнологічних зразків ОВТ, збільшення 

ДО та ВТ МОУ, 
Озброєння ЗСУ 

протягом  
2016 року 

Акти Міноборони прийняття: 
етапів науково-дослідних  та 
дослідно-конструкторських 
робіт; 
на озброєння Збройних Сил 
України новітніх зразків 
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складової новітніх і модернізованих зразків у 
загальній їх кількості, інтенсивний розвиток 
нових видів озброєння і військової техніки з 
урахуванням світового досвіду 

ОВТ 

2.17.2 перехід до нової системи логістичного 
забезпечення Збройних Сил відповідно до 
стандартів НАТО 

Тил ЗСУ, 
Озброєння ЗСУ, 

ДДЗ та ПМР 
МОУ, 

структурні 
підрозділи МОУ, 

НУОУ 

протягом  
2016 року 

нова структура 
логістичного 
забезпечення 
Збройних Сил 

України 

створено ефективну систему 
логістичного забезпечення 
Збройних Сил України 
відповідно до стандартів 
НАТО 

2.18 Розвиток інфраструктури сформованих бригад 
(полків), зокрема прийом фондів до сфери 
управління Міноборони, відновлення 
(розширення) існуючих фондів: 

    

2.18.1 повернення до сфери управління Міноборони 
чотирьох військових містечок; 
будівництво шести казарм та штабу військової 
частини; 
реконструкція двох котелень, чотирьох 
комплексних будівель, їдальні, сховища, 
штабу та інженерних мереж; 
капітальний ремонт восьми казарм, чотирьох 
їдалень, гуртожитку, двох штабів, 
водонасосної станції та інженерних мереж; 
відновлення об’єктів (будівництво двох 
казарм та модульної котельні; реконструкція 
казарми; ремонт 12 казарм, шести їдалень,  
11 сховищ, штабу, двох комплексних 
будівель, пункту технічного обслуговування, 
двох котелень та інженерних мереж) 
 

ГКЕУ ЗСУ,  
види ЗСУ 

протягом 
2016 року 

проекти актів 
Кабінету Міністрів 

України  

урегульовано питання щодо 
повернення до сфери 
управління Міноборони 
військових містечок, 
відповідні об’єкти військової 
інфраструктури, що введенні в 
експлуатацію  
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3. Підвищення рівня соціальних і правових гарантій військовослужбовців, у тому числі забезпечення житлом  

та упорядкування рівня грошового забезпечення 
3.1 1. Приведення рівня матеріального та інших 

видів забезпечення військовослужбовців у 
відповідність до встановлених для них  
законодавством прав і свобод, існуючих 
ризиків їх життю та здоров’ю, складних 
соціально-побутових умов проходження 
військової служби: 

    

3.1.1 розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України проектів нормативно-правових актів 
про упорядкування грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу 

ДФ МОУ, 
 

протягом  
2016 року 

проект акту 
Кабінету Міністрів 

України 

урегульовано питання щодо 
грошового забезпечення 
військовослужбовців, яке 
забезпечує стимулювання 
служби у ЗСУ  

3.1.2 забезпечення будівництва (придбання) житла.  
Розподіл  житла, насамперед для сімей 
загиблих та поранених військовослужбовців 
(осіб рядового і начальницького складу), які 
брали безпосередню участь у АТО 

ГКЕУ ЗСУ протягом  
2016 року 

стан 
забезпеченості 

військовослужбовц
ів та членів їх 
сімей житлом 

збудовано (закуплено) 
близько 800 квартир 

3.1.3 розроблення та подання Кабінетові Міністрів 
України законопроекту “Про внесення змін до 
Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” (у разі потреби внесення 
змін до спеціальних законів) 

ДФ МОУ, 
ДО та ВТ МОУ, 

ВМД МОУ, 
ГШ ЗСУ, 

ГКЕУ ЗСУ 

III—IV  
квартали 

пропозиції до 
проекту Закону 

України 
(до Мінфіну) 

ефективний та своєчасний 
перерозподіл бюджетних 
коштів  
(у разі потреби) 

3.2 Опрацювання проекту Закону України “Про 
внесення змін до статті 12 Закону України 
“Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей” щодо 
запровадження компенсації за піднайом житла 
для військовослужбовців рядового, 
сержантського та старшинського складу 
військової служби за контрактом 

ДС та ГП МОУ, 
структурні 

підрозділи МОУ та 
ГШ ЗСУ 

червень  
2016 року 

проект Закону 
України 

урегульовано питання щодо 
запровадження компенсації за 
піднайом житла для 
військовослужбовців 
рядового, сержантського та 
старшинського складу 
військової служби за 
контрактом 
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3.3 Реформування та оптимізація системи 

військової освіти з урахуванням кращих 
практик країн – членів НАТО, в тому числі 
реформування системи освіти, що надається 
на кафедрах військової підготовки цивільних 
вищих навчальних закладів: 

    

3.3.1 організація підготовки військових фахівців у 
навчальних центрах в обсягах, що 
відповідають потребі військових частин 
бойового складу у навченому особовому 
складі та забезпечення створення резерву 
військово-навченого ресурсу 
 

ГШ ЗСУ протягом  
2016 року 

кількість 
навчених 

військових 
фахівців 

покращено стан підготовки 
військових фахівців у 
навчальних центрах  

3.3.2 приведення  змісту військової освіти та якості 
підготовки військових фахівців у 
відповідність до потреб (завдань ЗС України) 
з урахуванням досвіду АТО 
 
 

ДВОН МОУ, 
ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ, 
ГШ ЗСУ 

протягом  
2016 року 

стан військової 
освіти та якість 

підготовки 
військових 

фахівців 

приведено  зміст військової 
освіти та якості підготовки 
військових фахівців у 
відповідність до потреб 

3.3.3 адаптація нормативно-правової бази 
Міністерства оборони України з питань 
військової освіти до Закону України “Про 
вищу освіту” 
 
 
 

ДВОН МОУ, 
ВВНЗ та ВНП ВНЗ 

структурні 
підрозділи ГШ ЗСУ 

протягом  
2016 року 

нормативно-
правові акти 
Міноборони 

урегульовано питання щодо 
адаптації нормативно-
правової бази Міноборони з 
питань військової освіти до 
Закону України “Про вищу 
освіту” 

3.4 Реалізація заходів Антикорупційної програми 
Міноборони на 2015 – 2017 роки 
 
 
 
 

УПЗ та ВК МОУ 
 

протягом  
2016 року 

стан протидії 
корупції в 

Міноборони та 
Збройних Сил 

України  

нові ефективні антикорупційні 
заходи щодо запобігання та 
виявлення корупції 
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3.5 Забезпечення проведення перевірок 

відповідно до вимог Закону України “Про 
очищення влади” та Порядку проведення 
перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті  
1 Закону, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 563 

ДКП МОУ протягом  
2016 року 

 

довідки про 
результати 
перевірки, 

передбаченої 
Законом України 
“Про очищення 

влади” 

ефективність проведення 
перевірок відповідно до 
Закону України “Про 
очищення влади” 

 

Примітка: 1. Заходи щодо виконання Плану дій підлягають уточненню: 
за підсумками реформування Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил та інших органів військового 
управління; 
та врахуванню в Уточнених планах діяльності Міністерства оборони України на відповідний місяць 2016 року. 
2. У разі реорганізації структурних підрозділів Міноборони 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. 
 
 

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату 
генерал-лейтенант                                                                                                                 О.В.ДУБЛЯН 


