
Додаток 1
до Річної національної програми 
під егідою Комісії Україна -  НАТО 
на 2019 рік, затвердженої Указом 
Президента України 
від 10 квітня 2019 року № 117/2019

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 
Річної національної програми під егідою Комісії Україна -  НАТО на 2019 рік

ВСТУПНА ЧАСТИНА 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи 

Конституція України
Закон України "Про національну безпеку України"
Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII "Про Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України"
Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна -  2020"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
Указ Президента України від 8 липня 2016 року № 296 "Питання координації євроатлантичної інтеграції України"
постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2016 року № 294 "Про затвердження Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України"
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Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Угода про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" Верховної Ради України VIII скликання, 
підписана 27 листопада 2014 року

Указ Президента України від 23 липня 2014 року № 614 "Про забезпечення впровадження єдиної державної 
політики реформ в Україні"

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна -  2020"
Указ Президента України від 3 березня 2015 року № 119 "Про Конституційну Комісію"
постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами -  членами, з іншої сторони"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275-р "Про затвердження середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року"

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.1. Досягнення відповідності критеріям, нормам та принципам НАТО та ЄС
у соціально-політичній сфері

ЦІЛЬ 1.1.1. Система запобігання та протидії корупції 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про запобігання корупції"
постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 "Про затвердження Порядку формування 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р "Про схвалення Стратегії комунікацій 
у сфері запобігання та протидії корупції"



з

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
1. Імплементація принципів 

Програми НАТО з 
розбудови цілісності, 
прозорості, підзвітності, 
запровадження 
доброчесності та зниження 
корупційних ризиків у 
роботі оборонних і 
безпекових інституцій 
(далі -  Програма ВІ)

Підготувати Дорожню карту Україна — 
НАТО на 2019 рік зі здійснення 
заходів Програми ВІ та забезпечити її 
виконання

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони 
України, Міністерство 
оборони України, Служба 
безпеки України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, інші 
центральні органи 
виконавчої влади

Протягом
року

Забезпечити дальше впровадження в 
Національному антикорупційному 
бюро України системи внутрішнього 
контролю та системи управління 
ризиками, які ґрунтуються на 
принципах Програми ВІ, із 
залученням консультативно-дорадчої 
та/або матеріально-технічної 
допомоги НАТО

Національне 
антикорупційне бюро 
України

Протягом
року

2. Підвищення рівня 
професійної
компетентності державних 
службовців і посадових 
осіб місцевого 
самоврядування з питань 
запобігання корупції

Провести тренінги, спеціалізовані 
короткострокові навчальні семінари з 
питань запобігання корупції для 
державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

Протягом
року
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ЦІЛЬ 1.1.2. Система запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 року № 717 "Про 

затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів"

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966 "Про затвердження Порядку формування 
переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції"

постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року № 509 "Про затвердження Порядку визнання 
Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, 
міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження 
активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
3. Обмін з державами -  

членами НАТО 
інформацією у сфері 
запобігання та боротьби з 
легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом, 
фінансуванням тероризму 
та фінансуванням 
розповсюдження зброї

Забезпечити добування та обмін зі 
спеціальними службами держав — 
членів НАТО інформацією щодо 
міжнародних злочинних угруповань, 
причетних до організації злочинів в 
економічній, кредитно-банківській і 
фінансовій сферах, легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, які у тому числі 
можуть бути використані для______

Служба зовнішньої 
розвідки України

Протягом
року
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масового знищення фінансування тероризму та 
розповсюдження зброї масового 
знищення
Продовжити співпрацю щодо обміну 
з підрозділами фінансових розвідок 
держав -  членів НАТО інформацією з 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, які у тому числі можуть бути 
використані для фінансування 
тероризму та розповсюдження зброї 
масового знищення

Державна служба 
фінансового моніторингу 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.1.3. Стабільна та прозора виборча система
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про вибори Президента України"
Закон України "Про політичні партії в Україні"
Закон України "Про вибори народних депутатів"
Закон України "Про запобігання корупції"
Закон України "Про місцеві вибори"
Угода про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" Верховної Ради України VIII скликання, 

підписана 27 листопада 2014 року

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
4. Забезпечення свободи 

волевиявлення громадян
Забезпечити здійснення заходів щодо 
організації підготовки та проведення

Центральна виборча 
комісія (за згодою)

Протягом
року
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України під час 
проведення виборів

чергових виборів Президента 
України, чергових виборів народних 
депутатів України та місцевих 
виборів
Забезпечити супроводження у 
Верховній Раді України проектів 
законів України з питань 
удосконалення виборчого 
законодавства

Міністерство юстиції 
України

До прийняття
законів
України

5. Забезпечення прозорості 
фінансової звітності про 
надходження та 
використання коштів 
виборчого фонду

Оприлюднити на офіційних веб- 
сайтах відповідні фінансові звіти про 
надходження та використання коштів 
виборчого фонду

Центральна виборча 
комісія (за згодою), 
Національне агентство з 
питань запобігання 
корупції

У встановлені
законом
строки

ЦІЛЬ 1.1.4. Ефективна система державного управління
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"
Закон України "Про державну службу"
постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 року № 326 "Про затвердження Положення про 

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів"
постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської 

діяльності"
постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749 "Про затвердження Порядку використання 

електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах,
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установах та організаціях державної форми власності"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р "Деякі питання реформування 

державного управління України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-р "Про схвалення Концепції розвитку 

електронного урядування України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1013-р "Про схвалення Концепції 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
6. Впровадження 

інформаційно-аналітичної 
системи підтримки 
прийняття рішень у сфері 
державного управління

Створити інформаційно-аналітичну 
систему підтримки прийняття рішень 
в сфері державного управління

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України, 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України

III квартал

Запровадити можливість обміну 
інформацією між інформаційно- 
аналітичною системою підтримки 
прийняття рішень та ключовими 
державними електронними 
інформаційними ресурсами

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України, 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, 
Міністерство юстиції 
України, Міністерство 
фінансів України, 
Державна фіскальна 
служба України, 
Державна служба 
статистики України

IV квартал
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7. Розвиток системи 
електронної взаємодії 
органів виконавчої влади з 
метою автоматизації 
процесів погодження 
проектів нормативно- 
правових актів в 
електронному вигляді

Інтегрувати систему електронної 
взаємодії органів виконавчої влади з 
єдиним веб-порталом електронного 
урядування для автоматизації 
моніторингу погодження проектів 
нормативно-правових актів в 
електронному вигляді

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України, 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України

II квартал

8. Запровадження єдиного 
веб-порталу електронного 
урядування

Створити на основі єдиного веб- 
порталу електронного урядування 
модуль підтримки процесів розробки 
проектів нормативно-правових актів

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України, 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, 
міністерства та інші 
центральні органи 
виконавчої влади, інші 
державні органи

IV квартал

9. Впровадження системи
електронного
документообігу

Продовжити впровадження системи 
електронного документообігу в 
центральних та місцевих органах 
виконавчої влади

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України, 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, інші 
центральні та місцеві 
органи виконавчої влади

Протягом
року

10. Створення системи 
"Електронний нотаріат"

Розробити нормативно-правові акти з 
метою створення та впровадження 
системи "Електронний нотаріат"

Міністерство юстиції 
України

IV квартал
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11. Впровадження 
інформаційної системи 
управління людськими 
ресурсами (НИМК) в 
державних органах

Впровадити тестову версію 
інформаційної системи управління 
людськими ресурсами (НЯМІБ) на 
базі визначених міністерств та інших 
центральних органів виконавчої 
влади

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

IV квартал

12. Розвиток системи 
управління персоналом в 
державних органах

Розробити методологічні документи 3 
актуальних питань управління 
персоналом для служб управління 
персоналом державних органів

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

IV квартал

Визначити рівень спроможності 
служб управління персоналом 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
України та центральних органів 
виконавчої влади, які здійснюють 
підготовку та реалізацію ключових 
національних реформ

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

IV квартал

Проаналізувати потреби служб 
управління персоналом у їх 
професійному розвитку, за 
результатами такого аналізу 
розробити /удосконалити програми 
навчання з питань впровадження 
єдиних стандартів та методик 
управління персоналом в 
центральних органах виконавчої 
влади

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

IV квартал
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ЦІЛЬ 1.1.5. Дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування (децентралізація)
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україніп
Закон України "Про співробітництво територіальних громад"
Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"
Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні"
постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214 "Про затвердження Методики формування 

спроможних територіальних громад"
постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 "Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р "Про схвалення Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 832-р "Про затвердження перспективного 

плану формування територій громад Херсонської області", № 833-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Луганської області" та № 846-р "Про затвердження перспективного плану формування 
територій громад Дніпропетровської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 899-р "Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Чернігівської області" та № 901-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Житомирської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 923-р "Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Рівненської області", № 924-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Хмельницької області", № 999-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Черкаської області", № 1001-р "Про затвердження перспективного плану формування 
територій громад Сумської області", № 1002-р "Про затвердження перспективного плану формування територій
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громад Миколаївської області" та № 1029-р "Про затвердження перспективного плану формування територій громад 
Донецької області";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 938-р "Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Запорізької області" та № 939-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Одеської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 991-р "Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Харківської області", № 993-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Волинської області" та № 994-р "Про затвердження перспективного плану формування 
територій громад Полтавської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 1073-р "Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Чернівецької області", № 1076-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Вінницької області" та № 1077-р "Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Івано-Франківської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1158-р "Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Львівської області" та № 1159-р "Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1206-р "Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Київської області"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1391-р "Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Тернопільської області"

Європейська хартія місцевого самоврядування (ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року № 452/97)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
1 3 . Формування спроможних 

територіальних громад 
відповідно до Закону

Оновити перспективні плани 
формування територій громад 
областей з урахуванням процесу

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

Протягом
року
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України "Про добровільне 
об'єднання територіальних 
громад" та Методики 
формування спроможних 
територіальних громад

добровільного об'єднання 
(приєднанім) територіальних громад

комунального 
господарства України, 
обласні державні 
адміністрації

Надати методичну допомогу 
об'єднаним територіальним громадам 
з питання співробітництва 
територіальних громад з метою 
стимулювання їх розвитку

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
обласні державні 
адміністрації

Протягом
року

Надати організаційно-методичну 
допомогу об'єднаним територіальним 
громадам у розробленні та реалізації 
проектів розвитку інфраструктури 
відповідної територіальної громади

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
обласні державні 
адміністрації

Протягом
року

Забезпечити супроводження у 
Верховній Раді України проекту 
Закону України "Про засади 
адміністративно-територіального 
устрою" (реєстр. № 8051)

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України

До прийняття
Закону
України

Забезпечити проведення для 
новостворених об'єднаних 
територіальних громад навчальних 
тренінгів, засідань з питань

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального

Протягом
року
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бюджетного планування, розвитку 
адміністративних та соціальних 
послуг, розроблення документації із 
землеустрою, процесу передачі землі, 
отримання грантів та навчання 
основам менеджменту

господарства України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України,
Міністерство соціальної 
політики України, 
обласні державні 
адміністрації

Сформувати нову картографічну 
модель адміністративно- 
територіального устрою на прикладі 
однієї чи декількох областей

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України

IV квартал

14. Коригування виявлених 
проблемних ситуацій у 
процесі реформування 
місцевого самоврядування 
та територіальної 
організації влади

Запровадити щомісячний моніторинг 
з визначення динаміки процесу 
об'єднання територіальних громад за 
базовими критеріями та їх 
приєднання, зокрема до міст 
обласного значення

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
обласні державні 
адміністрації

Протягом
року

Провести моніторинг фінансової 
спроможності об'єднаних 
територіальних громад

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

Протягом
року
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комунального 
господарства України, 
обласні державні 
адміністрації

Виробити управлінські рішення для 
корегування проблемних ситуацій та 
визначення практики успішного 
менеджменту в об'єднаних 
територіальних громадах

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
обласні державні 
адміністрації

Протягом
року

15. Удосконалення 
законодавства з метою 
спрощення порядку 
надання адміністративних 
послуг у сфері державної 
реєстрації актів цивільного 
стану

Забезпечити супровід у Верховній 
Раді України проекту Закону України 
"Про внесення змін до Закону 
України "Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану" та деяких 
інших законодавчих актів України 
щодо децентралізації та наближення 
до громадян адміністративних послуг 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану (реєстр. № 6150)

Міністерство юстиції 
України

до прийняття
Закону
України

16. Впровадження в 
об’єднаних територіальних 
громадах інтегрованої 
системи надання 
соціальних послуг

Розробити інформаційні картки 
соціальних послуг

Міністерство соціальної 
політики України

II квартал
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Провести за участю представників 
об'єднаних територіальних громад 
семінари-тренінги із впровадження в 
об'єднаних територіальних громадах 
інтегрованої системи надання 
соціальних послуг

Міністерство соціальної 
політики України

Протягом
року

Розробити примірне положення про 
службу фахівців із соціальної роботи 
в об'єднаних територіальних 
громадах

Міністерство соціальної 
політики України

II квартал

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.2. Забезпечення прав і свобод людини відповідно до критеріїв, норм та принципів
НАТО та ЄС

ЦІЛЬ 1.2.1. Свобода слова та відкрита діяльність органів державної влади 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Кримінальний кодекс України
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"
Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"
постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої влади"
постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 614 "Питання перетворення державного 

підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство 
"У кртелефільм"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
17. Розвиток суспільного 

телебачення і 
радіомовлення України

Підготувати пропозиції щодо 
подальшого розвитку системи 
суспільного телебачення і 
радіомовлення України

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

II квартал

Сприяти в установленому порядку 
діяльності публічного акціонерного 
товариства "Національна суспільна 
телерадіокомпанія України" у 
реалізації міжнародних проектів, 
спрямованих на осучаснення 
технічної бази та підвищення 
кваліфікації працівників

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

Протягом
року

18. Контроль за дотриманням 
центральними органами 
виконавчої влади 
законодавства України про 
свободу слова та 
інформаційну діяльність

Проводити аналіз додержання вимог 
законодавства щодо недопущення 
втручання у професійну діяльність та 
впливу на представників засобів 
масової інформації

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

Щокварталу 
до 10 числа 
місяця, що 
настає за 
звітним 
періодом

Провести моніторинг інформаційного 
наповнення офіційних веб-сайтів 
центральних органів виконавчої 
влади

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

II, IV 
квартали
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19. Сприяння діяльності 
інститутів громадянського 
суспільства у проведенні 
аналізу стану дотримання 
державними органами 
законодавства України про 
свободу слова та 
інформаційну діяльність

Здійснювати постійний моніторинг 
повідомлень, оприлюднених на 
Платформі Ради Європи для захисту 
журналістики та безпеки журналістів, 
з метою оперативного реагування

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Державний 
комітет телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство юстиції 
України, Національна 
поліція України

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.2.2. Національна система стратегічних комунікацій
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 739-р "Про схвалення Концепції 
популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі"

Дорожня карта партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України 
та Міжнародним Секретаріатом НАТО, підписана 5 листопада 2015 року

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
20. Реформування урядових 

комунікацій
Сприяти розвитку та впровадженню 
системи урядових комунікацій в 
органах державної влади України

Міністерство 
інформаційної політики 
України

II, IV 
квартали

Надати органам державної влади 
рекомендації щодо проведення 
комунікативної роботи

Міністерство 
інформаційної політики 
України
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21. Створення моделі освітньої 
системи з державних 
стратегічних комунікацій 
та розроблення плану її 
впровадження в державних 
органах

Розробити та затвердити стандарти і 
методики проведення медіа- 
моніторингу та збору аналітичних 
даних

Міністерство 
інформаційної політики 
України

II, IV 
квартали

Забезпечити у взаємодії з 
представниками міжнародних 
партнерів (держав -  членів НАТО) 
участь працівників державних органів 
у навчаннях, тренінгах та семінарах у 
сфері стратегічних комунікацій

Міністерство 
інформаційної політики 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади 
за участю державних 
органів

Протягом
року

22. Розбудова спроможностей 
зі стратегічних 
комунікацій у сфері 
національної безпеки і 
оборони

Забезпечити координацію реалізації 
Дорожньої карти Партнерства у сфері 
стратегічних комунікацій між Радою 
національної безпеки і оборони 
України та Міжнародним 
секретаріатом НАТО, зокрема з метою 
співпраці України з експертами НАТО 
та держав -  членів НАТО, які мають 
досвід у відповідній галузі

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

Протягом
року

23. Започаткування системних 
стратегічних комунікацій 
між Україною та НАТО з 
питань енергетичної 
безпеки України та держав, 
що межують з Україною, з 
метою оперативного

Проводити на постійній основі 
спільні з державами -  членами НАТО 
та державами — партнерами НАТО 
інформаційні заходи щодо фактичних 
і потенційних загроз енергетичній 
безпеці внаслідок реалізації 
енергетичних проектів, які

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство 
економічного розвитку і

Протягом
року
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реагування на загрози 
енергетичній безпеці, 
відпрацювання узгоджених 
колективних дій та 
системних рішень щодо 
мінімізації таких загроз

збільшують залежність від постачань 
енергоресурсів з Російської Федерації 
та рівень енергетичної залежності від 
Російської Федерації

торгівлі України, 
Міністерство 
інфраструктури України

Опрацювати з НАТО можливість 
проведення цільових досліджень 
стосовно впливу фактичних та 
потенційних загроз енергетичній 
безпеці України, держав -  членів 
НАТО, держав -  партнерів НАТО, 
держав -  членів ЄС та отримання 
Україною відповідних рекомендацій 
та висновків за його результатами

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України"

Протягом
року

Опрацювати з НАТО з 
використанням механізмів 
міжвідомчих робочих груп 
співробітництва України з НАТО 
можливі шляхи вирішення питання 
щодо забезпечення 
недискримінаційного доступу до 
потужностей, ресурсів, технологій та 
енерготранспортних коридорів, 
спільного користування відповідно до 
міжнародного права з державами, що 
межують з Україною

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство юстиції 
України, Міністерство 
інфраструктури України

Протягом
року
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Забезпечити оперативний обмін 
інформацією з державами -  членами 
НАТО стосовно загроз безпеці та 
обороні України у контексті 
підготовки та реалізації 
інфраструктурних проектів з 
транспортування природного газу до 
Європи в обхід України

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України"

Протягом
року

Забезпечити участь представників 
України у конференціях, засіданнях 
для інформування держав -  членів 
НАТО та держав -  партнерів НАТО 
стосовно актуальних питань 
потенційних загроз енергетичній 
безпеці України та держав -  членів 
НАТО та обміну досвідом щодо 
шляхів їх зниження

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України"

Протягом
року

Розробити спільно з НАТО узгоджені 
рішення щодо протидії загрозам 
внаслідок обміну активами компаній 
держав -  членів НАТО з Російською 
Федерацією та забезпечити їх 
реалізацію, зокрема шляхом 
розширення спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, за

Протягом
року
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(санкцій) проти російських компаній участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України"

24. Проведення комплексних 
кампаній популяризації 
України у світі

Забезпечити належне функціонування 
Міжвідомчої комісії з питань 
популяризації України у світі

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
закордонних справ 
України

Протягом
року

Розробити та поширити продукцію та 
контент, що будуть визначені 
залежно від заданих тематики, 
регіонів та цільових аудиторій, 
забезпечити поширення інформації 
про здобутки України серед 
визначених цільових аудиторій

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
закордонних справ 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.2.3. Національна єдність та підтримка національних меншин
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про національні меншини в Україні"
Закон України "Про освіту"
Указ Президента України від 8 квітня 2013 року № 201 "Про Стратегію захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року"
Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року"
Указ Президента України від 31 травня 2018 року № 156 "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного
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статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України”
постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти”
постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 "Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
25. Підтримання системної 

взаємодії органів 
державної влади з 
представниками та 
громадськими 
об'єднаннями 
національних меншин з 
метою забезпечення 
належного захисту прав 
національних меншин та 
корінних народів України

Забезпечити реалізацію Закону 
України "Про освіту" згідно з 
рекомендаціями Європейської комісії 
"За демократію через право" 
(Венеціанська комісія), що містяться 
у висновку від 11 грудня 2017 року 
№ 902/2017

Міністерство освіти і 
науки України, громадські 
об’єднання національних 
меншин (за згодою)

Протягом
року

Провести Всеукраїнський фестиваль 
національних культур

Міністерство культури 
України, громадські 
об'єднання національних 
меншин (за згодою)

IV квартал

26. Активізація міжнародного 
співробітництва України у 
сфері забезпечення і 
захисту прав національних 
меншин

Провести засідання:
- Міжурядової українсько-німецької 
комісії із співробітництва у справах 
осіб німецького походження, які 
проживають в Україні;

Міністерство культури 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади

I I - IV  
квартали



23

- Двосторонньої українсько- 
словацької комісії з питань 
національних меншин, освіти і 
культури;
- Змішаної міжурядової українсько- 
румунської комісії з питань 
забезпечення прав осіб, які належать 
до національних меншин;
- Змішаної українсько-угорської 
комісії з питань забезпечення прав 
національних меншин
Провести спільно з Європейським 
центром з питань меншин, ОБСЄ та 
іншими міжнародними партнерами 
конференції, семінари, тренінги для 
працівників центральних та місцевих 
органів виконавчої влади з питань 
забезпечення прав національних 
меншин в умовах децентралізації

Міністерство культури 
України

II півріччя

Забезпечити участь української 
сторони у засіданнях Спеціального 
комітету експертів Ради Європи з 
питань ромів та кочівників 
(САШЮМ)

Міністерство культури 
України

II півріччя

27. Удосконалення 
нормативно-правової бази, 
спрямованої на 
регулювання

Провести засідання Експертної ради 
Міністерства культури України з 
питань етнополітики з метою 
напрацювання пропозицій щодо

Міністерство культури 
України

Протягом
року



24

етнонаціональних 
відносин, збереження та 
розвиток етнічної 
самобутності національних 
меншин відповідно до 
світових практик

удосконалення законодавства у сфері 
етнополітики

Провести семінари, конференції 
стосовно удосконалення 
законодавства з питань захисту та 
забезпечення прав національних 
меншин

Міністерство культури 
України

Протягом
року

28. Підвищення рівня 
соціальної єдності 
громадян України

Здійснити культурно-просвітницькі, 
інформаційні та інші заходи 
спрямовані на підвищення рівня 
соціальної єдності громадян України

Міністерство культури 
України, Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України

Протягом
року

Внести елементи нематеріальної 
культурної спадщини корінних 
народів і національних меншин 
України, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях, до 
Національного переліку 
нематеріальної культурної спадщини 
України

Міністерство культури 
України

Протягом
року
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Проводити регулярні засідання 
Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання плану заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на 
період до 2020 року

Міністерство культури 
України за участю інших 
державних органів

Протягом
року

Ініціювати запровадження 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) до 
фізичних та юридичних осіб, 
залучених до незаконного проведення 
пошукових робіт на об'єктах 
культурної спадщини, знищення, 
руйнування або пошкодження 
об'єктів культурної спадщини на 
тимчасово окупованих територіях 
України

Служба безпеки України, 
Міністерство культури 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України,
Міністерство закордонних 
справ України,
Г енеральна прокуратура 
України (за згодою),
Г оловне управління 
розвідки Міністерства 
оборони України, Служба 
зовнішньої розвідки 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.2.4. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про адміністративні послуги"
Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
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постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 422 "Про затвердження Порядку формування 
фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів 
житла для тимчасового проживання"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 909-р "Про схвалення Стратегії 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2020 року"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
29. Створення системи оцінки 

впливу конфліктів на 
захист прав людини

Розробити та запровадити форми 
документування випадків 
сексуального насильства, пов'язаного 
з конфліктом, правопорушень, 
пов'язаних з тендерно зумовленим 
насильством, торгівлею людьми на 
території проведення військової 
операції та у регіонах з найбільшою 
кількістю внутрішньо переміщених 
осіб

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство охорони 
здоров'я України, обласні, 
Київська міська державні 
адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
(за згодою), громадські 
об'єднання (за згодою)

II півріччя

ЦІЛЬ 1.2.5. Рівні права та можливості жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони України 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи 

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"
постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 "Про затвердження Державної соціальної
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програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р "Про затвердження Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
ЗО. Інформування 

громадськості щодо 
впровадження тендерної 
рівності у складових 
сектору безпеки і оборони 
України відповідно до 
стандартів та рекомендацій 
НАТО

Провести у регіонах України 
семінари та тренінги для 
представників засобів масової 
інформації стосовно забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків у секторі безпеки і оборони 
України

Міністерство оборони 
України, Генеральний 
штаб Збройних Сил 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Національна 
поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Служба безпеки України, 
Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

IV квартал

Провести засідання у форматі круглого 
столу за участю представників сектору 
безпеки і оборони України щодо 
тендерної рівності у секторі безпеки і 
оборони України

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України,

IV квартал
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Міністерство оборони 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Служба безпеки України

Сприяти розповсюдженню в 
аудіовізуальних (електронних) 
засобах масової інформації соціальної 
реклами щодо тендерної рівності в 
секторі безпеки і оборони України

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Міністерство оборони 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України,
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Служба безпеки України, 
Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

IV квартал
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Забезпечити у взаємодії з 
міжнародними організаціями 
проведення конференції з питань 
тендерної рівності та ролі жінок у 
процесах забезпечення миру і безпеки

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, складові 
сектору безпеки і оборони 
України

31. Впровадження 
Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 "Жінки, 
мир, безпека" та 
відповідних резолюцій 
щодо миру і безпеки жінок

Запровадити базу даних з обліку 
персоналу за тендерним кар'єрним 
зростанням та професійною 
підготовкою у структурі 
Національної гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

IV квартал

Запровадити тендерну експертизу на 
етапах планування, проведення та 
оцінки міжнародних та національних 
операцій, у тому числі для 
міжнародних операцій з підтримання 
миру і безпеки

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

IV квартал

Впровадити тренінги з питань 
тендерної обізнаності для особового 
складу Національної гвардії України, 
у тому числі включити навчальні 
програми в процес професійного 
розвитку військової кар'єри, 
підвищення кваліфікації, підготовки 
та навчання підрозділів перед 
розгортанням (до місії, операції)

Головне управління 
Національної гвардії 
України

IV квартал
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32. Визначення в органах 

системи Міністерства 
внутрішніх справ України 
структурних
підрозділів/працівників, до 
функціональних обов'язків 
яких буде включено 
тендерні питання

Визначити в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України структурні 
підрозділи/працівників, до 
функціональних обов'язків яких буде 
включено тендерні питання

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба Україна

II квартал

Розробити та затвердити положення 
про структурні 
підрозділи/працівників, до 
функціональних обов'язків яких буде 
включено тендерні питання в 
центральному апараті Міністерства 
внутрішніх справ України та органах 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Національна 
гвардія України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба Україна

II квартал

Ввести відповідні зміни щодо 
структурних підрозділів/працівників, 
до функціональних обов'язків яких 
буде включено тендерні питання, до 
штатів закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Національна 
гвардія України, 
Адміністрація Державної

II, IV 
квартали
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Міністерства внутрішніх справ 
України та органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
заклади вищої освіти зі 
специфічними умовами 
навчання Міністерства 
внутрішніх справ України 
та органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

33. Проведення тренінгів 3 
питань тендерної 
обізнаності

Розробити типовий порядок 
проведення тренінгу з питань 
тендерної обізнаності та сформувати 
групи тренерів з таких питань для 
працівників органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України

III квартал

Провести тренінги з питань тендерної 
обізнаності для працівників органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Національна 
гвардія України,

IV квартал



32

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України

34. Включення тематики 
тендерної політики до 
навчальних програм у 
вищих військових 
навчальних закладах 
(закладах вищої освіти із 
специфічними умовами 
навчання)

Визначити пілотний (-і) навчальний 
заклад в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України та провести аналіз існуючих 
програм на предмет викладання 
тендерних питань

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
заклади вищої освіти із 
специфічними умовами 
навчання Міністерства 
внутрішніх справ України 
та органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

II квартал

Розробити методичні рекомендації 
щодо включення тендерних питань в 
навчальні програми закладів вищої 
освіти із специфічними умовами

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне

III квартал
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навчання Міністерства внутрішніх 
справ України та органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
заклади вищої освіти із 
специфічними умовами 
навчання Міністерства 
внутрішніх справ України 
та органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Створити міжвідомчу робочу групу 
щодо запровадження в системі 
післядипломної освіти окремого 
курсу із тендерної тематики

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
заклади вищої освіти із 
специфічними умовами 
навчання Міністерства 
внутрішніх справ України

IV квартал
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та органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

35. Запровадження тендерно 
дезагрегованого обліку 
даних та звітування за 
тендерним кар’єрним 
ростом та професійною 
підготовкою в складових 
сектору безпеки і оборони 
України

Забезпечити ведення кадрової 
статистики з урахуванням статі 
(жінок і чоловіків, які займають 
відповідні посади, включаючи 
керівні, в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України)

Міністерство внутрішніх 
справ України

IV квартал

36. Г армонізація та 
впорядкування 
термінології щодо 
тендерно зумовленого 
насильства

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 
нормативно-правового акта про 
гармонізацію та впорядкування 
термінології щодо тендерно 
зумовленого насильства

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України

ІІ-ІИ
квартали

37. Підвищення рівня 
розуміння тендерної 
тематики особовим 
складом складових сектору 
безпеки і оборони України

Забезпечити участь особового складу 
Міністерства оборони та Збройних 
Сил України (усіх рівнів) у тренінгах, 
семінарах, конференціях, зустрічах з 
тендерної тематики

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Включити тендерну тематику до 
навчальних програм та курсів у 
навчальних закладах Міністерства 
оборони України та програм курсів 
науково-педагогічного складу вищих 
військових навчальних закладів

Міністерство оборони 
України

III квартал
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Забезпечити участь 
військовослужбовців-жінок у курсах 
в Навчально-науковому центрі 
міжнародної миротворчої діяльності 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 
та курсах стосовно цивільно- 
військового співробітництва

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

38. Впровадження інституту 
радників з тендерних 
питань у Збройних Силах 
України

Призначити радників з тендерних 
питань у Генеральному штабі 
Збройних Сил України та у складі 
об'єднаних стратегічних і 
оперативних штабів, зокрема у складі 
штабів окремих видів Збройних Сил 
України та родів військ

Міністерство оборони 
України, Генеральний 
штаб Збройних Сил 
України

II півріччя

Реалізація військової 
кадрової політики з 
урахуванням рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків у складових 
сектору безпеки і оборони 
України

Провести тендерний аналіз реалізації 
військової кадрової політики щодо 
підбору, просування по службі, 
кар'єрного зростання і утримання на 
посадах військовослужбовців

Міністерство оборони 
України

II квартал

Опрацювати питання щодо потреби в 
удосконаленні обліку особового 
складу з урахуванням тендерних 
питань (відповідно до стандартів 
НАТО) щодо кар'єрного зростання та 
професійної підготовки відповідно до

Міністерство оборони 
України

IV квартал
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статі із зазначенням даних (про стать, 
військове звання, керівний та 
штатний цивільний персонал)

39. Підготовка фахівців з 
питань тендерної політики 
для залучення до участі у 
міжнародних операціях з 
підтримання миру і 
безпеки, зокрема тих, що 
проводяться під егідою 
НАТО

Здійснити відбір та забезпечити 
участь військовослужбовців у 
міжнародних курсах з тендерних 
питань, у тому числі таких, що 
проводяться НАТО, на стратегічному 
та оперативному рівні

Міністерство оборони 
України

II півріччя

40. Забезпечення міжвідомчої 
координації складових 
сектору безпеки і оборони 
України з метою 
ефективного впровадження 
державної політики щодо 
забезпечення тендерної 
рівності

Забезпечити участь представників 
складових сектору безпеки і оборони 
України у засіданнях міжвідомчої 
робочої групи з питань імплементації 
Резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 
"Жінки, мир, безпека" в секторі 
безпеки і оборони України

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, складові 
сектору безпеки і оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.2.6. Створення системи раннього попередження та реагування на конфлікти
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Кодекс цивільного захисту України
Закон України "Про національну безпеку України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
41. Створення системи 

раннього попередження та
Розробити із залученням 
міжнародних експертів методологію

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих

Протягом
року
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реагування на конфлікти аналізу та оцінки ризиків виникнення 
конфліктів

територій та внутрішньо 
переміщених осіб України

42. Удосконалення взаємодії 
об’єднаних територіальних 
громад Донецької та 
Луганської областей з 
Національною поліцією 
України у рамках проекту з 
питань розбудови миру, 
підвищення рівня 
соціальної стійкості та 
громадської безпеки 
(Community Policing)

Розробити план дій для реалізації 
пілотного проекту з питань розбудови 
миру, підвищення рівня соціальної 
стійкості та громадської безпеки 
(Community Policing)

Національна поліція 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України

Протягом
року

Створити в установленому порядку 
міжвідомчу робочу групу 3 
координації діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних 
органів, які будуть залучені до 
пілотного проекту з питань розбудови 
миру, підвищення рівня соціальної 
стійкості та громадської безпеки 
(Community Policing)

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України

Протягом
року

Реалізувати пілотний проект з питань 
розбудови миру, підвищення рівня 
соціальної стійкості та громадської 
безпеки (Community Policing) на базі 
обраних об'єднаних територіальних

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Міністерство з 
питань тимчасово

Протягом
року



38

громад Донецької та Луганської 
областей

окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.3. Досягнення відповідності критеріям, нормам та принципам НАТО та ЄС у правовій сфері
ЦІЛЬ 1.3.1. Незалежна, ефективна та відповідальна судова влада

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
Закон України "Про Вищу раду правосуддя"
Закон України "Про Вищий антикорупційний суд"
Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду"
Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276 "Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015 -  2020 роки"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
43. Початок діяльності 

Вищого антикорупційного 
суду

Розглянути матеріали Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
України щодо кандидатів, 
рекомендованих на посади суддів 
Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя 
(за згодою)

II квартал

44. Початок діяльності 
місцевих окружних судів

Визначити кількість суддів у 
новоутворених місцевих окружних 
судах, а також забезпечити державну 
реєстрацію новоутворених місцевих 
окружних судів

Державна судова 
адміністрація України (за 
згодою), Вища рада 
правосуддя (за згодою)

II квартал
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Забезпечити фінансову, матеріально- 
технічну та організаційну складову 
діяльності місцевих окружних судів 
та апеляційних судів у відповідних 
апеляційних округах

Державна судова 
адміністрація України (за 
згодою), Вища рада 
правосудця (за згодою)

Протягом
року

Сформувати апарат місцевих 
окружних судів та апеляційних судів 
у відповідних апеляційних округах

Державна судова 
адміністрація України (за 
згодою)

Протягом
року

45. Впровадження Єдиної 
судової інформаційно- 
телекомунікаційної 
системи

Розробити та затвердити в 
установленому порядку положення 
про Єдину судову інформаційно- 
телекомунікаційну систему, що 
забезпечуватиме обмін документами 
та інформацією в електронній формі 
між судами, іншими органами 
системи правосуддя, учасниками 
судового процесу, захищене 
зберігання та автоматизовану 
аналітичну і статистичну обробку 
інформації

Державна судова 
адміністрація України (за 
згодою), Вища рада 
правосуддя (за згодою), 
Рада суддів України (за 
згодою)

II квартал

Забезпечити суди засобами 
інформатизації для належного 
функціонування Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи

Державна судова 
адміністрація України 
(за згодою)

Протягом
року
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ЦІЛЬ 1.3.2. Ефективна прокуратура
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про прокуратуру"
Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276 "Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки"
Дорожня карта з реформування органів прокуратури України від 29 вересня 2017 року

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
46. Імплементація Дорожньої 

карти з реформування 
органів прокуратури 
України

Забезпечити виконання заходів, 
передбачених Дорожньою картою з 
реформування органів прокуратури 
України

Г енеральна прокуратура 
України (за згодою)

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.3.3. Ефективна та прозора пенітенціарна система, спрямована на захист суспільства від злочинності 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 394 "Про затвердження Положення про Державну 
пенітенціарну службу України"

постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 396 "Про порядок оптимізації діяльності слідчих 
ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року № 608-р "Деякі питання обліку засуджених та 
осіб, узятих під варту"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 654-р "Про схвалення Концепції 
реформування (розвитку) пенітенціарної системи України"

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікована Законом України від 17 липня 
1997 року № 475/97-ВР)
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
47. Удосконалення 

законодавства України у 
частині приведення умов 
тримання засуджених та 
осіб, узятих під варту, 
відповідно до вимог 
Європейських 
пенітенціарних правил, 
прийнятих Комітетом 
Міністрів Ради Європи 
11 січня 2006 року 
(Рекомендація № Я (2006) 
2) і положень Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод

Забезпечити супроводження у 
Верховній Раді України проектів 
законів України "Про пенітенціарну 
систему" (реєстр. № 7337) та "Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
адаптації порядку застосування 
окремих інститутів кримінального 
права до європейських стандартів" 
(реєстр. № 6344)

Міністерство юстиції 
України

До прийняття
законів
України

Розробити та затвердити в 
установленому порядку правила 
внутрішнього розпорядку слідчих 
ізоляторів Державної кримінально- 
виконавчої служби України

Міністерство юстиції 
України

IV квартал

48. Оптимізація мережі 
установ виконання 
покарань з метою економії 
бюджетних коштів

Розробити та затвердити зміни до 
штатних розписів установ виконання 
покарань, які підлягатимуть 
консервації або ліквідації

Міністерство юстиції 
України

IV квартал

Розробити та затвердити плани 
заходів щодо використання об'єктів

Міністерство юстиції 
України

IV квартал
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нерухомого майна та обладнання 
установ виконання покарань
Забезпечити переведення засуджених 
відповідно до нарядів з установ, що 
будуть оптимізовані, законсервовані 
або ліквідовані, до інших установ

Міністерство юстиції 
України

IV квартал

49. Впровадження стандартів 
оцінки ефективності 
діяльності пенітенціарних 
закладів

Розробити та затвердити стандарти 
оцінки ефективності діяльності 
пенітенціарних закладів

Міністерство юстиції 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 1.3.4. Ефективна система досудової, наглядової та пенітенціарної пробації
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про пробацію" 
Закон України "Про Державну к жмінально-виконавчу службу України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
50. Запровадження моделі 

застосування
пенітенціарної пробації до 
засудженого на етапі 
підготовки його до 
звільнення

Забезпечити апробування в пілотних 
регіонах:
-моделі застосування пенітенціарної 
пробації до засудженого на етапі 
підготовки його до звільнення;
-взаємодії між органами та 
установами у системі правосуддя для 
цілей сприяння безпеці громади через 
виправлення засуджених;

Міністерство юстиції 
України, Генеральна 
прокуратура України (за 
згодою), Державна судова 
адміністрація України (за 
згодою)

I I - IV
квартали
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-імпорту соціальних послуг від 
суб’єктів соціального патронажу, 
необхідних для вирішення потреб 
засуджених в роботі, поселенні, 
медичній/психологічній допомозі, 
відновленні соціальних зв'язків тощо

51. Запровадження 
прогресивного режиму 
відбування покарання 
стосовно засудженого, 
який успішно проходить 
програми ресоціалізації 
та/чи соціальної адаптації

Забезпечити випробування в пілотних 
регіонах прогресивного режиму 
відбування покарання стосовно груп 
засуджених, які успішно 
виправляються та ресоціалізуються

Міністерство юстиції 
України, Генеральна 
прокуратура України (за 
згодою), Державна судова 
адміністрація України

I I - IV  
квартали

52. Розроблення концепції 
застосування електронного 
моніторингу до суб'єктів 
пробації під час їх 
перебування на обліку в 
органах пробації

Вивчити міжнародний досвід щодо 
застосування електронного 
моніторингу в державах -  членах 
НАТО та ЄС

Міністерство юстиції 
України

IV квартал

Здійснити аналіз адміністративних 
даних щодо ймовірних категорій 
суб'єктів пробації, до яких може 
застосуватися електронний 
моніторинг

Міністерство юстиції 
України

III квартал

Створити робочу групу 3 однією із 
держав -  членів ЄС для обміну

Міністерство юстиції 
України

IV квартал
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інформацією і підготовкою 
рекомендацій щодо створення 
передумов впровадження 
електронного моніторингу в Україні

ЦІЛЬ 1.3.5. Ефективна система надання правової допомоги
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про безоплатну правову допомогу"
Указ Президента України від 9 червня 2006 року № 509 "Про Концепцію формування системи безоплатної правової 

допомоги в Україні"
постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 504 "Про утворення Координаційного центру з 

надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві 
юстиції"

Гендерна стратегія системи надання безоплатної правової допомоги, затверджена наказом Координаційного центру 
з надання правової допомоги Міністерства юстиції України від 22 листопада 2018 року № 95

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
53. Спрощення доступу 

громадян до інформації 
щодо можливостей 
ров'язання проблем 
правового характеру

Створити клієнтоорієнтовані веб- 
ресурси з надання безоплатної 
правової допомоги

Міністерство юстиції 
України, інші органи 
державної влади

IV квартал

Провести тематичні 
правопросвітницькі заходи

Міністерство юстиції 
України, інші органи 
державної влади

IV квартал
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Забезпечити публічний доступ до 
Довідково-інформаційної платформи 
правових консультацій 
'^ ік іІ^аІА ісГ , що використовується 
в системі надання безоплатної 
правової допомоги

Міністерство юстиції 
України, інші органи 
державної влади

IV квартал

54. Забезпечення захисту прав 
та законних інтересів осіб, 
які були позбавлені 
особистої свободи 
внаслідок дій незаконних 
збройних формувань 
Російської Федерації та 
окупаційної адміністрації 
Російської Федерації на 
тимчасово окупованих 
територіях в Донецькій та 
Луганській областях, а 
також підтримка 
зазначених осіб та членів 
їх сімей

Здійснити моніторинг, збір та 
систематизацію інформації щодо осіб, 
які були позбавлені особистої 
свободи внаслідок дій незаконних 
збройних формувань Російської 
Федерації та окупаційної 
адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях в 
Донецькій та Луганській областях, та 
дотримання їх прав

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Служба безпеки 
України, Уповноважений 
Верховної Ради України з 
прав людини (за згодою), 
Міністерство юстиції 
України, Міністерство 
закордонних справ 
України

Протягом
року

Створити та забезпечити 
функціонування робочого 
міжвідомчого органу для розгляду 
питань стосовно компенсації за 
надання професійної правової 
допомоги для захисту і забезпечення 
прав та інтересів осіб, які були

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
соціальної політики 
України, Міністерство

Протягом
року
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позбавлені особистої свободи 
внаслідок дій незаконних збройних 
формувань Російської Федерації та 
окупаційної адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово окупованих 
територіях в Донецькій та Луганській 
областях

фінансів України, Служба 
безпеки України,
У повноважений 
Верховної Ради України з 
прав людини (за згодою), 
Міністерство юстиції 
України, Генеральна 
прокуратура України 
(за згодою)

55. Підвищення якості 
надання послуг 
безоплатної правової 
допомоги

Розробити та впровадити стандарти 
якості надання безоплатної первинної 
правової допомоги

Міністерство юстиції 
України, інші державні 
органи

IV квартал

Провести навчально-тренінгові 
заходи для працівників системи 
надання безоплатної правової 
допомоги, адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову 
допомогу

Міністерство юстиції 
України, інші державні 
органи

IV квартал

Забезпечити впровадження 
Гендерної стратегії системи надання 
безоплатної правової допомоги

Міністерство юстиції 
України, інші державні 
органи

IV квартал

Провести комунікації із 
заінтересованими інституціями щодо 
оптимізації з урахуванням 
міжнародного досвіду моделі 
управління системою надання 
безоплатної правової допомоги

Міністерство юстиції 
України, інші державні 
органи

IV квартал
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4. Створення сучасної ринкової економіки
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року 
№ 1678-УІІ)

Ціль 1.4.1. Ефективна та прозора податкова система
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Податковий кодекс України 
Митний кодекс України
постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 "Г
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р 

реформування системи управління державними фінансами на 2017 — 2020

[ро Державну фіскальну службу України"
оку № 142-р "Про схвалення Стратегії 
зоки"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
56. Здійснення у разі 

економічної необхідності 
перегляду ставок 
акцизного податку, 
екологічного податку та 
рентної плати, визначених 
в абсолютних значеннях, з 
урахуванням індексу 
споживчих цін та індексу 
цін виробників 
промислової продукції

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 
закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
перегляду ставок оподаткування, 
визначених в абсолютних значеннях

Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Міністерство 
екології та природних 
ресурсів України, 
Державна фіскальна 
служба України,

II квартал
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Міністерство юстиції 
України

57. Імплементація 13 Кроку 
Плану дій з BEPS 
(Base Erosion and 
Profit Shifting), яким 
передбачено
запровадження трирівневої 
структури документації з 
трансферного 
ціноутворення

Розроблення проектів нормативно- 
правових актів з питань контролю за 
трансфертним ціноутворенням з 
метою імплементації Плану протидії 
розмиванню бази оподатковування та 
виведенню прибутку з-під 
оподаткування

Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Державна фіскальна 
служба України, 
Міністерство юстиції 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 1.4.2. Дерегуляція та сприятливий бізнес-клімат
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державнк 
подвійного використання"

Закон України "Про електронні
постанова Кабінету Міністрів ^ 

державного порталу адміністратив
розпорядження Кабінету Мінісі 

щодо дереіуляції господарської ді 
Міністрів України"

розпорядження Кабінету Мінісі 
розвитку малого і середнього підп

[й контроль за міжнародними передат 

довірчі послуги"
^країни від 3 січня 2013 року № 13 "Пр 
них послуг"
грів України від 23 серпня 2016 року . 
яльності та визнання такими, що втрати]

грів України від 10 травня 2018 року N 
зиємництва в Україні на період до 2020

іами товарів військового призначення та

ю затвердження Порядку ведення Єдиного

615-р "Про затвердження плану заходів 
(їй чинність, деяких розпоряджень Кабінету

о 292-р "Деякі питання реалізації Стратегії 
зоку"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
58. Усунення надмірних 

адміністративних бар'єрів
Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект

Міністерство 
економічного розвитку і

IV квартал
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щодо започаткування та 
ведення бізнесу

закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку 
ліцензування господарської 
діяльності

торгівлі України

59. Створення сприятливого 
регуляторного середовища 
для збільшення власного 
видобутку природного газу

Розробити/удосконалити нормативно- 
правові акти стосовно дерегуляції та 
лібералізації діяльності у 
нафтогазовій сфері з метою 
підвищення інвестиційної 
привабливості та
конкурентоспроможності вітчизняних 
компаній, а також збільшення 
власного видобутку вуглеводнів

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
фінансів України, 
Міністерство юстиції 
України, Державна 
служба геології та надр 
України за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Протягом
року

60. Забезпечення відповідності 
вимог до електронних 
довірчих послуг 
міжнародним стандартам, а 
також технологічної 
сумісності електронних 
підписів

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекти 
актів, необхідних для забезпечення 
функціонування сфери електронних 
довірчих послуг та реалізації Закону 
України "Про електронні довірчі 
послуги"

Міністерство юстиції 
України, Адміністрація 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації 
України, інші державні 
органи

IV квартал
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61. Спрощення процедур 
державного експортного 
контролю імпорту чи 
тимчасового ввезення 
товарів військового 
призначення та подвійного 
використання для 
задоволення потреб 
Збройних Сил України, 
інших утворених 
відповідно до законів 
військових формувань у 
сучасному озброєнні та 
військовій техніці в умовах 
особливого періоду, а 
також для забезпечення 
обороноздатності держави 
у мирний час

Напрацювати та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо удосконалення 
положень Закону України 
"Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів 
військового призначення та 
подвійного використання" стосовно 
спрощення процедур експортного 
контролю імпорту чи тимчасового 
ввезення товарів військового 
призначення та подвійного 
використання для задоволення потреб 
Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів 
військових формувань

Державна служба 
експортного контролю 
України

IV квартал

62. Створення сприятливих 
умов здійснення 
міжнародних передач 
товарів військового 
призначення та подвійного 
використання за разовими 
дозволами чи висновками 
шляхом встановлення 
максимального строку їх 
дії до двох років

Напрацювати та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо удосконалення 
положень статті 15 Закону України 
"Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів 
військового призначення та 
подвійного використання" у частині 
строків дії невикористаних 
дозвільних документів

Державна служба 
експортного контролю 
України

IV квартал
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63. Реформування та 
спрощення процедури 
реєстрації суб'єктів 
господарювання як 
суб'єктів здійснення 
міжнародних передач 
товарів військового 
призначення та подвійного 
використання, збільшення 
строку дії відповідних 
посвідчень про реєстрацію 
до п'яти років

Напрацювати та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо удосконалення 
положень статті 12 Закону України 
"Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів 
військового призначення та 
подвійного використання" у частині 
строків дії посвідчення про 
реєстрацію

Державна служба 
експортного контролю 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 1.4.3. Надійне енергозабезпечення
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про ринок природного газу"
Закон України "Про ринок електричної енергії"
постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 року №496 "Про відокремлення діяльності з 

транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1079-р "Про схвалення Концепції розвитку 

газовидобувної галузі України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р "Про схвалення Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"
Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (ратифікований 

Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI)
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-члєнами, з іншої сторони (ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року
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№ 1678-VII)
Угода про умови майбутнього об'єднання енергосистеми України та Молдови з енергосистемою континентальної 

Європи" від 28 червня 2017 року

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
64. Удосконалення державної 

політики у сфері 
відновлювальної 
енергетики, направленої на 
збільшення частки 
виробництва і 
використання енергії, 
виробленої 3 
відновлюваних джерел 
енергії

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекти 
нормативно-правових актів щодо 
стимулювання розвитку 
використання відновлюваних джерел 
енергії

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження 
України, Міністерство 
енергетики та вугільної 
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне регулювання у

IV квартал
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сферах енергетики та 
комунальних послуг (за 
згодою)

65. Формування стабільної 
тенденції до нарощення 
обсягів вітчизняного 
видобутку вуглеводнів

Забезпечити проведення регулярних 
аукціонів із продажу спеціальних 
дозволів на користування надрами та 
залучення інвесторів до реалізації 
виробничих програм на відповідних 
земельних ділянках. Забезпечити 
реалізацію Концепції розвитку 
газовидобувної галузі України до 
2020 року

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
енергетики та вугільної 
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство фінансів 
України, Державна 
служба геології та надр 
України за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Протягом
року

66. Зниження залежності від 
постачань енергоресурсів 
(зокрема нафтопродуктів і 
скрапленого газу) або 
сировини для їх 
виробництва в Україні з 
одного джерела

Підвищити рівень диверсифікації 
джерел і маршрутів постачання 
енергоресурсів, зокрема 
нафтопродуктів, скрапленого 
вуглеводневого газу, природного газу 
у скрапленому вигляді, природного 
газу, отриманого з терміналів з 
прийому скрапленого природного 
газу Європи, з метою подолання 
залежності від Російської Федерації

Міністерство енергетики 
та вугільної 
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
фінансів України,

Протягом
року
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та мінімізації загроз енергетичній 
безпеці України

Державна служба геології 
та надр України за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Забезпечити розвиток вітчизняних 
підприємств з виробництва, 
переробки, використання і 
дистрибуції енергоресурсів з метою 
підвищення їх 
конкурентоспроможності та 
зниження обсягів і залежності від 
імпорту у зазначеній галузі

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
фінансів України, 
Міністерство 
інфраструктури України, 
Державна служба геології 
та надр України за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Протягом
року

Забезпечити виконання комплексу 
заходів для реалізації проекту зі 
створення в Україні терміналу з 
прийому скрапленого природного 
газу для імпорту з Держави Катар,

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і

Протягом
року
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Сполучених Штатів Америки та 
інших держав, у тому числі щодо 
визначення статусу проекту, 
пріоритетності, організаційно- 
правових форм, можливих партнерів, 
учасників, сприяння держави в 
забезпеченні
конкурентоспроможності проекту

торгівлі України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
фінансів України, 
Міністерство 
інфраструктури України, 
Державна служба геології 
та надр України за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

67. Продовження здійснення 
заходів з виконання 
зобов’язань України, взятих 
за Протоколом про 
приєднання України до 
Договору про заснування 
Енергетичного 
Співтовариства, та з 
урахуванням відповідних 
положень Угоди про 
асоціацію

Виконання підготовчих заходів, 
необхідних для забезпечення 
відокремлення ДІЯЛЬНОСТІ 3 
транспортування природного газу

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство фінансів 
України, Фонд державного 
майна України, 
Антимонопольний комітет 
України, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України" та 
публічного акціонерного 
товариства "Магістральні 
газопроводи України"

Протягом
року
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Завершити у взаємодії з 
Європейською Комісією реалізацію 
проекту "Комплексне дослідження 
підземних сховищ газу в Україні" та 
за його результатами забезпечити 
подальшу імплементацію 
рекомендацій

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство фінансів 
України, Фонд державного 
майна України, 
Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та 
комунальних послуг (за 
згодою),
Антимонопольний комітет 
України, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

II півріччя

Створити умови для укладення 
договорів про взаємодію і обмін 
інформацією між операторами 
суміжних газотранспортних систем 
ЄС і України відповідно до 
мережевого кодексу ЄС, 
затвердженого Регламентом (ЄС) 
703/2015

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство фінансів 
України, Фонд державного 
майна України, 
Національна комісія, що

Протягом
року
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здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та 
комунальних послуг 
(за згодою), 
Антимонопольний 
комітет, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Унормувати в установленому порядку 
питання щодо визначення терміна 
"пріоритетний статус" для 
інфраструктурних проектів з метою 
спрощення/скорочення процедур їх 
погодження, реалізації та надання 
державних гарантій

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство 
регіонального розвиту, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
Міністерство фінансів 
України, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

II квартал
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Продовжити роботу у межах 
щорічного проекту технічної 
допомоги ЄС "Вдосконалення 
законодавства України у сфері 
безпеки постачання природного газу":
- визначити відповідні превентивні 
заходи, зокрема ефективний механізм 
формування комерційного страхового 
запасу природного газу 
постачальниками природного газу;
- здійснити координацію дій на 
випадок кризи;
- актуалізувати відповідні 
нормативно-правові акти

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України" та акціонерного 
товариства "Укртрансгаз"

III квартал

Сформувати переліки відключення 
об'єктів газовикористання на випадок 
кризової ситуації рівня надзвичайної 
ситуації та забезпечувати в 
подальшому оновлення таких 
переліків

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України" та акціонерного 
товариства "Укртрансгаз"

III квартал

Здійснити аналіз опалювального 
сезону 2018/2019 та провести оцінку 
потенційних ризиків опалювального 
сезону 2019/2020

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Міністерство 
регіонального розвиту, 
будівництва та житлово- 
комунального

III квартал
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господарства України, за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України" та акціонерного 
товариства "Укртрансгаз"

Забезпечити фінансування програми 
підтримки вразливих категорій 
споживачів у вигляді пільг та 
житлових субсидій населенню у 
повному обсязі з урахуванням 
погашення боргів минулих періодів

Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
соціальної політики 
України, Міністерство 
енергетики та вугільної 
промисловості України, 
Міністерство 
регіонального розвиту, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, за 
участю публічного 
акціонерного товариства 
"Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз 
України" та акціонерного 
товариства "Укртрансгаз"

Протягом
року

Забезпечити розроблення та 
прийняття нормативно-правових 
актів, необхідних для реалізації 
положень Закону України "Про ринок 
природного газу" в рамках виконання

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство фінансів 
України, Міністерство

II- IV  
квартали
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зобов'язань України за Протоколом 
про приєднання України до Договору 
про заснування Енергетичного 
Співтовариства та Угодою про 
Асоціацію

економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Антимонопольний комітет 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне регулювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг (за 
згодою), за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України" та 
акціонерного товариства 
"Укртрансгаз"

•

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекти 
нормативно-правових актів, 
необхідних для забезпечення 
реалізації Закону України "Про ринок 
електричної енергії"

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та 
комунальних послуг (за 
згодою), Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство 
регіонального розвиту, 
будівництва та житлово-

Протягом
року
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комунального 
господарства України, 
Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
юстиції України

Виконати організаційні і технічні 
заходи для забезпечення синхронізації 
об’єднаної енергетичної системи 
України з континентальною 
європейською енергетичною 
системою ЕОТ^О-Е згідно з Угодою 
"Про умови майбутнього об'єднання 
енергосистеми України та Молдови з 
енергосистемою континентальної 
Європи"

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне регулювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг (за 
згодою), Міністерство 
фінансів України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Антимонопольний комітет 
України, за участю 
державного підприємства 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго"

IV квартал

68. Використання досвіду 
держав — членів НАТО з 
метою створення системи 
кризового управління в 
енергетичному комплексі

Забезпечити в установленому порядку 
проведення за участю експертів 
НАТО оцінки організаційної та 
ресурсної готовності України до 
запобігання і реагування на кризові 
ситуації у сфері енергетичної безпеки 
та за результатами проведеної оцінки

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України, 
Міністерство 
економічного розвитку і

IV квартал
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напрацювати пропозиції щодо 
створення національної системи 
захисту критичної інфраструктури

торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень, 
за участю державного 
підприємства 
"Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", державного 
підприємства 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго"

Розробити та затвердити щорічну 
програму тренувань для 
випробування системи захисту 
критичної енергетичної 
інфраструктури

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України,
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій,

Протягом
року
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за участю державного 
підприємства 
’’Національна атомна 
енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", державного 
підприємства 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго"

Реалізувати у взаємодії з НАТО та 
державами — членами НАТО 
навчальні та тренінгові програми для 
підготовки персоналу атомних 
електростанцій України з питань 
фізичного захисту ядерних установок 
та ядерних матеріалів

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України,
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
за участю державних 
підприємств "Національна 
атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом" та 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго"

Протягом
року

Забезпечити участь спеціалістів 
служб фізичного захисту атомних

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості

Протягом
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електростанцій України у 
міжнародних навчаннях з питань 
реагування на кризові ситуації, 
спричинені диверсіями або 
терористичними актами щодо 
ядерних установок та ядерних 
матеріалів

України, Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
за участю державних 
підприємств "Національна 
атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом" та 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго"

року

Продовжити взаємодію з Центром 
передового досвіду НАТО з 
енергетичної безпеки (м.Вільнюс, 
Литовська Республіка)

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України, Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України,
Державна служба України

Протягом
року
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з надзвичайних ситуацій, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень, 
за участю державних 
підприємств "Національна 
атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом" та 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго"

ЦІЛЬ 1.4.4. Реформування сільськогосподарського сектору та створення національної інфраструктури
геопросторових даних

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
69. Реалізація існуючих та 

започаткування нових 
проектів у галузі 
сільського господарства, 
зокрема щодо планування 
заходів біобезпеки і 
контролю за особливо 
небезпечними 
транскордонними 
захворюваннями

Провести засідання Об'єднаної групи 
з охорони здоров'я, сільського 
господарства та планування 
продовольчих ресурсів

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Міністерство 
охорони здоров'я України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

IV квартал

Забезпечити участь представників 
України у міжнародних

Міністерство аграрної 
політики та продовольства

Протягом
року
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конференціях, семінарах, виставках 
та навчаннях з питань планування 
заходів біобезпеки і контролю за 
особливо небезпечними 
транскордонними захворюваннями

України, Державна 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Сприяти підвищенню спроможності 
вітчизняних лабораторій щодо 
виявлення особливо небезпечних 
патогенів у галузі сільського 
господарства

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Державна 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Протягом
року

Сприяти зміцненню спроможності 
вітчизняної системи контролю за 
особливо небезпечними патогенами у 
галузі сільського господарства

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Державна 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Протягом
року

70. Впровадження 
євроатлантичних підходів 
до вирішення питань 
задоволення в особливий 
період потреб складових 
сектору безпеки і оборони 
України в продуктах 
харчування та 
сільськогосподарській 
продукції

Вивчити досвід держав -  членів 
НАТО щодо вирішення питань 
забезпечення їх збройних сил, інших 
військових формувань 
продовольством та 
сільськогосподарською продукцією в 
особливий період

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Міністерство 
оборони України

Протягом
року
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Вивчити досвід держав -  членів 
НАТО щодо порядку використання в 
особливий період земель 
сільськогосподарського призначення, 
які надані в оренду

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Державна 
служба України з питань 
геодезії, картографії та 
кадастру

Протягом
року

71. Розроблення 3 
використанням 
міжнародної технічної 
допомоги Державної 
топографічної карти 
України як бази 
топографічних даних, що 
за змістом та точністю 
відповідає топографічній 
карті масштабу 1:50 000

Розробити/оновити нормативно- 
правові акти з метою забезпечення 
створення та розвитку національної 
інфраструктури геопросторових 
даних

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Державна 
служба України з питань 
геодезії, картографії та 
кадастру

Протягом
року

Виготовити цифрову топографічну 
карту території України масштабу 
1:50 000

Державна служба України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Протягом
року

Сформувати геоінформаційну модель 
та базу геопросторових даних та 
сервісних програм, веб-геопорталу 
топографічних даних на прикладі 
однієї чи декількох областей

Державна служба України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Протягом
року

72. Розгортання з 
використанням 
міжнародної технічної 
допомоги української

Розробити/оновити нормативно- 
правові акти з метою забезпечення 
обслуговування та функціонування 
української постійно діючої

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України, Державна 
служба України з питань

Протягом
року
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постійно діючої 
(перманентної) мережі 
спостережень глобальних 
навігаційних супутникових 
систем (ИАРОБ) в 
декількох областях 
України

(перманентної) мережі спостережень 
глобальних навігаційних 
супутникових систем (иАРОБ)

геодезії, картографії та 
кадастру

Придбати та встановити базові 
референтні станції глобальних 
навігаційних супутникових систем на 
території однієї чи декількох 
областей

Державна служба України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Протягом
року

Розробити послуги та сервіси для 
користувачів і провести навчання 
технічного персоналу з 
обслуговування станцій глобальних 
навігаційних супутникових систем

Державна служба України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Протягом
року

Розробити план обслуговування та 
функціонування української постійно 
діючої (перманентної) мережі 
спостережень глобальних 
навігаційних супутникових систем
(иАР08)

Державна служба України 
з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Протягом
року

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5. Сучасна, конкурентоспроможна наука, інтегрована в світовий науковий простір та 
Європейський дослідницький простір, мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище

ЦІЛЬ 1.5.1. Ефективне співробітництво у науковій сфері
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про міжнародні договори України"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
73. Реалізація існуючих 

проектів, які виконуються 
закладами вищої освіти та 
науково-дослідними 
установами України за 
Програмою НАТО "Наука 
заради миру і безпеки", та 
започаткування нових 
проектів

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна -  НАТО з питань 
науки та довкілля

Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, Національна 
академія наук України (за 
згодою)

IV квартал

Сприяти реалізації існуючих 
проектів, які виконуються закладами 
вищої освіти та науково-дослідними 
установами України за Програмою 
НАТО "Наука заради миру і безпеки", 
та започаткуванню нових проектів

Міністерство освіти і 
науки України, Урядовий 
офіс координації 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, Національна 
академія наук України (за 
згодою)

Протягом
року

Сприяти залученню закладів вищої 
освіти і наукових установ, 
переміщених з тимчасово окупованих 
територій України, до Програми 
НАТО "Наука заради миру і безпеки"

Міністерство освіти і 
науки України, 
Національна академія 
наук України (за згодою)

Протягом
року

Забезпечити участь представників 
України у міжнародних 
конференціях, семінарах та виставках

Міністерство освіти і 
науки України, інші 
центральні органи

Протягом
року
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в рамках Програми НАТО "Наука 
заради миру і безпеки"

виконавчої влади за 
участю державних 
органів,
Національна академія 
наук України (за згодою)

ЦІЛЬ 1.5.2. Забезпечення екологічної безпеки
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами"
Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"
Імплементаційна угода між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про 

перезахоронения радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР 
в Україні (ратифікована Законом України від 17 червня 2015 року № 526-VIII)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
74. Виконання другого етапу 

проекту Трастового фонду 
Україна -  НАТО щодо 
перезахоронения 
радіоактивних відходів, 
що утворилися внаслідок 
виконання військових 
програм колишнього 
СРСР, на об'єкті 
смт Цибулеве 
Кіровоградської області

Провести дослідження ділянки на 
колишньому військовому об'єкті 
"Цибулеве" Міністерства оборони 
України (смт Цибулеве 
Кіровоградської області), зокрема 
здійснити техніко-економічну оцінку 
вилучення радіоактивних відходів, 
розробити технічне завдання для 
вилучення радіоактивних відходів та 
реабілітації майданчика сховища

Міністерство оборони 
України, Державне 
агентство України з 
управління зоною 
відчуження, Державна 
корпорація "Українське 
державне об'єднання 
"Радон", Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України

Протягом
року



71

75. Створення системи 
стимулювання 
використання екологічних 
видів палива на транспорті 
в Україні

Розробити нормативно-правові акти 
щодо збільшення частки 
використання екологічних видів 
пального, зокрема газового, на 
транспорті з відповідним 
скороченням частки нафтопродуктів

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерство 
регіонального розвиту, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
Міністерство 
інфраструктури України, 
Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
юстиції України, 
Антимонопольний комітет 
України, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Протягом
року

76. Забезпечення екологічної 
безпеки на виробничих 
об'єктах та підвищення

Забезпечити підготовку проектів 
відповідних нормативно-правових 
актів щодо запровадження

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України,

Протягом
року
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норм екологічної безпеки європейських норм щодо викидів під 
час проектування, реконструкції, 
модернізації і встановлення нового 
обладнання на потужностях, зокрема 
відповідно до директив ЄС 3 
промислових викидів (2010/75/ЄС) та 
про середні установки спалювання 
(2015/2193)

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство 
регіонального розвиту, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
Міністерство 
інфраструктури України, 
Міністерство фінансів 
України,
Антимонопольний комітет 
України, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Опрацювати можливість 
започаткування проектів із 
скорочення викидів на виробничих 
потужностях з метою дотримання 
екологічних вимог

Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство

Протягом
року
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регіонального розвиту, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
Міністерство 
інфраструктури України, 
Міністерство фінансів 
України,
Антимонопольний комітет 
України, за участю 
публічного акціонерного 
товариства "Національна 
акціонерна компанія 
"Нафтогаз України"

Ціль 1.5.3. Захист критичної інфраструктури та ефективне попередження загроз
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 16 січня 2017 року № 8 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 29 грудня 2016 року "Про удосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури"

постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 563 "Про затвердження Порядку формування 
переліку інформаційно-телекомунікаційних системи об'єктів критичної інфраструктури держави"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 1009-р "Про схвалення Концепції створення 
державної системи захисту критичної інфраструктури"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
77. Формування державної 

системи захисту критичної
Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 
Закону України "Про критичну

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України,

IV квартал
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інфраструктури України інфраструктуру та її захист" Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України, 
Міністерство юстиції 
України, Міністерство 
енергетики та вугільної 
промисловості України, 
Державна інспекція 
ядерного регулювання 
України, Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
оборони України

78. Здійсненім моніторингу 
загроз критичній 
інфраструктурі та 
забезпечення відповідного 
реагування з метою 
запобігання виникненню 
кризових ситуацій

Забезпечити постійну взаємодію з
Європейською системою обміну 
радіологічними даними (ЕІЛШЕР), 
що адмініструється Генеральним 
директоратом з питань енергетики 
Європейського Союзу, з метою 
здійснення постійного моніторингу 
радіологічної ситуації в Європі з 
попередження та запобігання 
виникненню кризових аварійних

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Державна інспекція 
ядерного регулювання 
України, Державне 
агентство України з 
управління зоною 
відчуження, державне 
спеціалізоване 
підприємство "Екоцентр",

IV квартал
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радіологічних ситуацій та з 
Міжнародною інформаційною 
системою з радіаційного контролю 
(ЕШ К) МАГАТЕ

державне спеціалізоване 
підприємство 
"Чорнобильська АЕС"

79. Створення в Україні 
Національної системи 
стійкості

Організувати візит в Україну 
консультативної місії НАТО зі 
створення Національної системи 
стійкості

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ 
України

Протягом
року

Забезпечити взаємодію з сектором 
Трастових фондів НАТО на 
підтримку України для 
започаткування та реалізації проектів 
у рамках створення Національної 
системи стійкості

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій і 
внутрішньо переміщених 
осіб України,
Міністерство внутрішніх 
справ України, Державна 
служба України з питань 
надзвичайних ситуацій, 
Служба безпеки України, 
Міністерство закордонних

Протягом
року
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справ України,
Міністерство енергетики і 
вугільної промисловості 
України

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6. Забезпечення фундаментальних національних інтересів України
Ціль 1.6.1. Набуття членства в НАТО 

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна -  2020"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 974-р "Про схвалення Концепції 

реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р "Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 
держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
80. Реалізація Закону України 

"Про національну безпеку 
України"

Продовжити виконання заходів із 
підготовки проектів актів, необхідних 
для забезпечення реалізації Закону 
України "Про національну безпеку 
України"

Центральні органи 
виконавчої влади за 
участю інших державних 
органів

Протягом
року

81. Взаємодія з НАТО у 
процесі реформування 
сектору безпеки і оборони 
України відповідно до 
стандартів та рекомендацій 
НАТО, підвищення 
обороноздатності держави 
в умовах збройної агресії 
Російської Федерації проти 
України

Провести консультації з НАТО з 
питань виконання планів оборонної 
реформи в рамках Комісії Україна — 
НАТО на рівні міністрів оборони, 
Спільної робочої групи Україна — 
НАТО з питань воєнної реформи 
високого рівня та під час відповідних 
засідань Військового комітету 
Україна -  НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити залучення 
консультативно-дорадчої допомоги 
НАТО для імплементації 
концептуальних документів з питань 
реформування Збройних Сил 
України, інших складових сектору 
безпеки і оборони України

Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
за участю інших держаних 
органів

Протягом
року

Продовжити співпрацю з Об’єднаним 
центром НАТО з питань вивчення та 
узагальнення досвіду (ІАІХС) 
(м.Лісабон, Португальська 
Республіка)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Забезпечити виконання Робочого 
плану Військового комітету Україна-  
НАТО на 2018 -  2019 роки, а також 
здійснення заходів, передбачених 
його Імплементаційною програмою

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Провести планові ротації 
військовослужбовців на посадах 
штабних елементів партнерства 
військової командної структури 
НАТО за результатами проведення 
прозорого та альтернативного добору 
кандидатів

Міністерство оборони 
України

II півріччя

Забезпечити участь у засіданнях 
Спільної робочої групи Україна -  
НАТО з питань воєнної реформи 
високого рівня (згідно з робочою 
програмою)

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Служба безпеки 
України

II, IV 
квартали

82. Підвищення ефективності 
діяльності української

Поліпшити координацію діяльності 
української частини Платформи

Урядовий офіс 
координації європейської

Протягом
року
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частини Платформи 
Україна — НАТО з 
вивчення досвіду протидії 
гібридній війні в Україні

Україна -  НАТО з вивчення досвіду 
протидії гібридній війні в Україні, 
зокрема щодо підготовки та реалізації 
спільних проектів і досліджень, 
розроблення стратегій і політик, 
здійснення інших заходів з питань 
протидії гібридній війні

та євроатлантичної 
інтеграції, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, 
центральні органи 
виконавчої влади, за 
участю інших державних 
органів, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

83. Вивчення досвіду держав -  
членів НАТО з питань 
протидії гібридній війні

Провести зустрічі з представниками 
уповноважених органів держав -  
членів НАТО та експертами 
Європейського центру передового 
досвіду з протидії гібридним загрозам 
(м.Гельсінкі, Фінляндська 
Республіка) з метою обміну досвідом 
щодо протидії гібридній війні

Служба безпеки України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України

IV квартал

84. Підвищення рівня 
професійної
компетентності державних 
службовців і посадових 
осіб місцевого 
самоврядування з питань 
євроатлантичної інтеграції

Провести тренінги, спеціалізовані 
короткострокові навчальні семінари з 
питань євроатлантичної інтеграції

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

Протягом
року

Забезпечити участь та координацію 
діяльності представників України у 
заходах Меню партнерства НАТО

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної

Протягом
року
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на 2019 рік інтеграції, Міністерство 
закордонних справ 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Служба безпеки 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
інші центральні органи 
виконавчої влади, за 
участю інших державних 
органів

Забезпечити участь та координацію 
діяльності представників України в 
заходах Індивідуальної програми 
партнерства Україна — НАТО на 
2019 рік

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих

Протягом
року
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територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України,
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Служба безпеки 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
інші центральні органи 
виконавчої влади, за 
участю інших державних 
органів

ЦІЛЬ 1.6.2. Набуття повноправного членства в Європейському Союзі 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами -  членами, з іншої сторони (ратифікована Законом України від 16 вересня 
2014 року № 1678-УП)

постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 974-р "Про схвалення Концепції 
реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р "Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих
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держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
85. Підвищення рівня 

професійної
компетентності державних 
службовців і посадових 
осіб місцевого 
самоврядування з питань 
європейської інтеграції

Провести тренінги, спеціалізовані 
короткострокові навчальні семінари з 
питань європейської інтеграції

Національне агентство 
України з питань 
державної служби

Протягом
року

ЦІЛЬ 1.6.3. Припинення збройної агресії Російської Федерації проти України політико-дипломатичними засобами
та відновлення територіальної цілісності України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про санкції"
Закон України від 18 січня 2018 року № 2268-УІІІ "Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, 

пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року (ратифікована Законом України 
від 12 липня 2018 року № 2506-УІІІ)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
86. Вжиття заходів до 

забезпечення міжнародно-
Активізувати діяльність в рамках 
міжнародних організацій з метою

Міністерство закордонних 
справ України, інші

Протягом
року
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правового встановлення 
факту збройної агресії 
Російської Федерації проти 
України та кваліфікації дій 
Російської Федерації як 
держави-агресора

забезпечення міжнародно-правового 
встановлення факту збройної агресії 
Російської Федерації проти України, 
спонукання міжнародної спільноти до 
засудження інших дій Російської 
Федерації, що порушують 
міжнародне право та становлять 
загрозу міжнародному миру і безпеці

центральні органи 
виконавчої влади, за 
участю інших державних 
органів, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

Забезпечити підготовку та 
проведення міжнародної 
інформаційної кампанії для 
поширення інформації про позицію 
України стосовно питань, пов'язаних 
зі збройною агресією Російської 
Федерації проти України

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство 
інформаційної політики 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

Протягом
року

87. Продовження роботи 3 
притягнення Російської 
Федерації до міжнародно- 
правової відповідальності 
за вчинення збройної 
агресії проти України

Активізувати діяльність щодо 
виконання Угоди між Україною та 
Королівством Нідерландів про 
міжнародне правове співробітництво 
щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям 
літака рейсу МН17 Малайзійських . 
авіаліній 17 липня 2014 року, 
забезпечити висвітлення в засобах 
масової інформації питань, пов'язаних 
з кримінальним провадженням у 
справі збиття літака рейсу МН17 
Малайзійських авіаліній

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство юстиції 
України, Генеральна 
прокуратура України (за 
згодою), Міністерство 
інформаційної політики 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

Протягом
року
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Продовжити діяльність щодо 
звернення України до міжнародних 
судових установ з метою притягнення 
Російської Федерації до 
відповідальності за вчинення 
збройної агресії проти України

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство юстиції 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади, 
за участю інших 
державних органів, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень

Протягом
року

88. Вжиття заходів для 
збереження існуючих і 
застосування додаткових 
спеціальних економічних 
та інших обмежувальних 
заходів (санкцій) до 
Російської Федерації з 
метою припинення 
збройної агресії Російської 
Федерації проти України, 
відновлення
територіальної цілісності 
України в межах 
міжнародно визнаного 
державного кордону

Активізувати діяльність з метою 
консолідації міжнародної позиції у 
питанні збереження існуючих і 
застосування додаткових спеціальних 
економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій) до Російської 
Федерації

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство юстиції 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади, 
за участю інших 
державних органів, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень

Протягом
року

Забезпечити підготовку та 
проведення заходів щодо 
інформування громадськості у 
державах -  членах НАТО та

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство 
інформаційної політики

Протягом
року
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державах -  партнерах НАТО про 
загрози, які становить збройна агресія 
Російської Федерації проти України 
для міжнародного миру і безпеки, 
необхідність застосування санкцій до 
Російської Федерації

України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

89. Забезпечення інформування 
міжнародної спільноти та 
експертних кіл про 
гуманітарне становище на 
тимчасово окупованих 
територіях України

Організувати роботу щодо постійного 
інформування міжнародної спільноти 
про систематичні порушення прав і 
свобод людини на тимчасово 
окупованих територіях України та 
про заходи, які вживаються Україною 
для вирішення гуманітарних проблем, 
що виникли у зв'язку зі збройною 
агресією Російської Федерації проти 
України

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство 
інформаційної політики 
України

Протягом
року

90. Опрацювання механізмів 
захисту національних 
інтересів України у зв'язку 
з провадженням незаконної 
економічної діяльності на 
тимчасово окупованих 
територіях України

Напрацювати в установленому 
порядку пропозиції щодо 
застосування спеціальних 
економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій) до фізичних та 
юридичних осіб, які провадять 
незаконну економічну діяльність на 
тимчасово окупованих територіях 
України, що створює загрози 
національним інтересам України

Міністерство закордонних 
справ України, Служба 
безпеки України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
інфраструктури України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
культури України,

Протягом
року
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Генеральна прокуратура 
України (за згодою), 
Донецька та Луганська 
обласні державні 
адміністрації, 
Міністерство юстиції 
України, Національний 
банк України ( за згодою)

Вжити узгоджених заходів щодо 
підготовки позовних вимог до 
Російської Федерації про 
відшкодування шкоди, завданої 
державі Україна, її громадянам та 
юридичним особам у зв'язку з 
тимчасовою окупацією території 
України, провадженням незаконної 
економічної діяльності на тимчасово 
окупованих територіях України

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство юстиції 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України,
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство фінансів 
України, Міністерство 
інфраструктури України, 
Служба безпеки України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
культури України, 
Національна поліція 
України, Генеральна

Протягом
року
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прокуратура України (за 
згодою), Донецька та 
Луганська обласні 
державні адміністрації

91. Забезпечення 
інформаційної підтримки 
процесу реінтеграції 
населення, яке проживає на 
тимчасово окупованих 
територіях в Донецькій та 
Луганській областях, 
Автономній Республіці 
Крим та місті Севастополі

Вжити заходів для забезпечення 
розширення мовлення на тимчасово 
окупованих територіях України та в 
регіонах України, які межують з 
тимчасово окупованими територіями 
України

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України, 
Міністерство фінансів 
України, Національна 
рада України з питань 
телебачення і 
радіомовлення (за 
згодою), Донецька, 
Луганська та Херсонська 
обласні державні 
адміністрації

Протягом
року
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Сприяти регулярному інформуванню 
населення, яке проживає на 
тимчасово окупованих територіях 
України, про події, пов'язані зі 
збройною агресією Російської 
Федерації проти України, 
тимчасовою окупацією території 
України, інші суспільно значущі події

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та 
телебачення (за згодою)

Протягом
року

Сприяти телерадіоорганізаціям, які 
здійснюють мовлення на тимчасово 
окупованих територіях України, у 
підготовці тематичних інформаційних 
матеріалів з питань державної 
політики у відповідних сферах

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України

Протягом
року

92. Активізація 
співробітництва з 
державами -  членами 
ІіАТО та державами -  
членами ЄС щодо протидії 
гібридним загрозам у 
відповідних сферах

Ужити заходів до налагодження 
співробітництва з Європейським 
центром передового досвіду 3 
протидії гібридним загрозам 
(м.Гельсінкі, Фінляндська 
Республіка), відповідними науково- 
дослідними установами держав -

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство оборони 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

Протягом
року
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членів НАТО та держав -  членів ЄС, 
зокрема з Польським інститутом 
міжнародних відносин (м.Варшава, 
Республіка Польща)
Сприяти організації та проведенню 
науково-дослідними установами 
України спільної з відповідними 
установами держав -  членів НАТО, 
держав -  членів ЄС та Європейським 
центром передового досвіду 3 
протидії гібридним загрозам 
наукових досліджень з питань:
- розгортання на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях міжнародної 
операції з підтримання миру і безпеки 
під егідою Організації Об'єднаних 
Націй;
- припинення конфлікту та 
постконфліктного врегулювання на 
тимчасово окупованих територіях 
України;
- запобігання та протидії гібридній 
агресії Російської Федерації в Європі

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
освіти і науки України, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень

Протягом
року

Продовжити дослідження 
проблематики протидії гібридній 
війні в Україні та співробітництво у 
відповідній сфері з науковими 
установами держав -  членів НАТО, 
держав -  членів ЄС

Національний інститут 
стратегічних досліджень

Протягом
року
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Провести другу міжнародну 
конференцію високого рівня у рамках 
Платформи Україна -  НАТО з 
вивчення досвіду протидії гібридній 
війні в Україні

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, Служба 
безпеки України, Служба 
зовнішньої розвідки 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

Протягом
року

93. Здійснення заходів для 
консолідації міжнародних 
зусиль з метою протидії 
збройній агресії Російської 
Федерації проти України, у 
тому числі у рамках 
"нормандського формату"

Провести консультації щодо 
перегляду Комплексу заходів з 
виконання Мінських угод, 
прийнятого 12 лютого 2015 року, з 
метою підвищення ефективності 
діяльності щодо припинення 
конфлікту та постконфліктного 
врегулювання на тимчасово 
окупованих територіях України в 
Донецькій та Луганській областях, 
зокрема в контексті звернення 
України до Організації Об'єднаних 
Націй про розгортання на території 
України міжнародної операції з 
підтримання міжнародного миру і 
безпеки

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади, 
за участю інших 
державних органів, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень

II - I I I  
квартали
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Активізувати українсько-польські 
консультації щодо узгодження 
позицій з оцінки поточного стану та 
заходів, необхідних для зміцнення 
безпеки у європейському регіоні, 
зокрема у контексті обрання 
Республіки Польща непостійним 
членом Ради Безпеки ООН на період 
2019 — 2020 років

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство оборони 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

Протягом
року

Провести дослідження міжнародного 
досвіду-врегулювання конфліктів із 
застосуванням засобів міжнародних 
операцій з підтримання миру і 
безпеки, підготувати та подати на 
розгляд відповідні аналітичні 
матеріали

Національний інститут 
стратегічних досліджень

Протягом
року

94. Продовження діяльності із 
забезпечення розгортання 
на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та 
Луганській областях 
міжнародної операції з 
підтримання миру і 
безпеки під егідою 
Організації Об'єднаних 
Націй

Вжити заходів для забезпечення 
включення до порядку денного 
роботи міжнародних організацій 
(ООН, ОБСЄ) питання розгортання на 
тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях 
міжнародної операції з підтримання 
миру і безпеки під егідою Організації 
Об'єднаних Націй

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень

II півріччя

Провести переговори (консультації) з 
державами -  партнерами щодо їхньої

Міністерство закордонних 
справ України,

Протягом
року
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можливої участі у міжнародній 
операції з підтримання миру і безпеки 
під егідою Організації Об'єднаних 
Націй на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській 
областях

Міністерство оборони 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України, 
Національний інститут 
стратегічних досліджень

95. Активізація діяльності, 
спрямованої на вирішення 
проблеми деокупації 
Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя

Організувати узгоджену роботу з 
вироблення плану дій щодо 
забезпечення деокупації Автономної 
Республіки Крим та міста 
Севастополя на середньостроковий 
період

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
юстиції України, 
Міністерство оборони 
України, Служба безпеки 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

II, III 
квартали

Опрацювати питання щодо формату 
та структури міжнародної групи 
“Друзі деокупації Криму", 
започаткованої у 2017 році за 
ініціативою Президента України, 
залучення до участі у роботі групи

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб

Протягом
року
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нових держав -  учасниць України, Міністерство 
інформаційної політики 
України, Національний 
інститут стратегічних 
досліджень

ЦІЛЬ 1.6.4. Участь у міжнародних заходах щодо підтримання миру і безпеки, боротьби з тероризмом
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"
Указ Президента України від 15 червня 2009 року № 435 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 24 квітня 2009 року "Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України"
Указ Президента України від ЗО березня 2015 року № 185 "Про направлення національного персоналу для участі 

України в тренувально-дорадчій Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан"
постанова Кабінету Міністрів України від ЗО березня 2006 року № 401 "Деякі питання забезпечення діяльності 

національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету"
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно 

створення спільної військової частини (ратифікована Законом України від 4 лютого 2015 року № 143-VIII)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
96. Розвиток

загальнодержавної системи 
боротьби з тероризмом та 
її адаптація до стандартів 
НАТО у відповідних 
сферах

Підготувати та подати в 
установленому порядку пропозиції 
щодо вдосконалення законодавства 
України з питань боротьби з 
тероризмом з урахуванням стандартів 
НАТО

Служба безпеки України Протягом
року
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Забезпечити участь у співробітництві 
з НАТО та державами -  членами 
НАТО щодо обміну досвідом з 
питань міжвідомчої координації 
діяльності суб'єктів боротьби 3 
тероризмом та суб’єктів, які 
залучаються до боротьби з 
тероризмом

Служба безпеки України Протягом
року

Вивчити діяльність систем 
командування, управління, зв'язку та 
комунікації, що застосовуються 
НАТО та державами -  членами 
НАТО, з метою адаптації 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем суб'єктів боротьби 3 
тероризмом в Україні до відповідних 
стандартів НАТО

Служба безпеки України Протягом
року

97. Продовження участі у 
міжнародних операціях з 
підтримання миру і 
безпеки, які здійснюються 
під егідою НАТО, інших 
міжнародних організацій

Продовжити участь національного 
контингенту в операції у складі 
Багатонаціональних сил НАТО в 
Косово (КФОР) та національного 
персоналу у тренувально-дорадчій 
Місії НАТО "Рішуча підтримка" в 
Ісламській Республіці Афганістан

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити участь Національного 
контактного пункту Військово- 
Морських Сил Збройних Сил України 
(м.Одеса) в операції НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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"Морський охоронець" шляхом 
постійного моніторингу надводної 
обстановки в акваторії Чорного моря 
та здійснення обміну інформацією зі 
штабом проведення операції (штаб 
Командування Військово-Морських 
Сил НАТО "Нортвуд")
Забезпечити в установленому 
порядку участь в українсько- 
американському навчанні "Сі Бриз -  
2019"

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Міністерство 
оборони України, Служба 
безпеки України

III квартал

98. Поліпшення оперативних 
спроможностей 
національного персоналу у 
складі спільної литовсько- 
польсько-української 
бригади
(ЛИТПОЛУКРБРИГ)

Забезпечити участь національного 
персоналу у заходах бойової 
підготовки та тренувальних місіях у 
складі спільної литовсько-польсько- 
української бригади 
(ЛИТПОЛУКРБРИГ)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

99. Продовження 
співробітництва з НАТО, 
іншими міжнародними 
організаціями у протидії 
міжнародному тероризму

Продовжити співробітництво зі 
спеціальними службами держав -  
членів НАТО щодо обміну 
розвідувальною інформацією з метою 
виявлення та припинення 
терористичних загроз для України, її 
громадян, установ, об'єктів, в тому 
числі за кордоном

Служба зовнішньої 
розвідки України

Протягом
року
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Продовжити співробітництво 3 
органами НАТО, спеціальними 
службами та правоохоронними 
органами держав -  членів НАТО 
щодо обміну інформацією про 
терористичні організації, діяльність 
яких створює спільні загрози у сфері 
безпеки, та щодо проведення у зв'язку 
з цим спільних антитерористичних 
заходів

Служба безпеки України Протягом
року

Продовжити здійснення заходів з 
протидії поширенню ідеології 
міжнародного тероризму, закликів до 
терористичної діяльності, зокрема 3 
використанням мережі Інтернет

Служба безпеки України Протягом
року

Забезпечити взаємодію з органами 
НАТО, спеціальними службами та 
правоохоронними органами держав -  
членів НАТО щодо обміну 
інформацією про міжнародні 
терористичні та екстремістські 
організації

Служба безпеки України Протягом
року

Вжити заходів щодо запобігання 
використанню міжнародними 
терористичними та екстремістськими 
організаціями території України для 
поширення терористичної діяльності 
та контрабанди зброї

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, інші суб’єкти 
боротьби з тероризмом

Протягом
року
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Продовжити взаємодію з 
відповідними органами суміжних 
держав щодо здійснення спільного 
прикордонного контролю, інших 
заходів з охорони державного 
кордону

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

Забезпечити участь у міжнародних 
конференціях, семінарах, виставках, 
інших науково-практичних заходах з 
питань боротьби з тероризмом, 
зокрема присвячених питанням 
судово-експертної діяльності, 
протимінної діяльності, в тому числі 
заходам щодо виявлення і 
знешкодження саморобних 
вибухових пристрів

Служба безпеки України Протягом
року

ЦІЛЬ 1.6.5. Ефективний контроль над озброєннями, нерозповсюдженням зброї масового знищення
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та 
подвійного використання"

Указ Президента України від 15 липня 1999 року № 861 "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на 
експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України"

постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року № 1228 "Про надання суб'єктам господарювання 
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять 
відомості, що становлять державну таємницю"

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1080 "Про затвердження Порядку державної
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атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач 
товарів"

постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 "Про затвердження Порядку здійснення 
державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання"

постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 500 "Про затвердження Порядку державного 
експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів"

Договір з відкритого неба, ратифікований Законом України від 2 березня 2000 року № 1509-ІП
Угода з адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі (ратифікована Законом України від 21 вересня 

2000 року № 1974-ІІІ)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
100. Забезпечення обміну 

інформацією між 
Україною та іншими 
державами -  учасницями 
міжнародних договорів з 
питань контролю над 
звичайними озброєннями 
та діяльністю збройних сил

Забезпечити участь України у 
щорічному обміні інформацією щодо 
контролю над озброєннями та 
діяльністю збройних сил за 
Договором про звичайні збройні сили 
в Європі, Віденським документом про 
заходи зміцнення довіри і безпеки 
2011 року, документами, схваленими 
Форумом ОБОЄ із співробітництва в 
галузі безпеки, про глобальний обмін 
військовою інформацією та про 
планування в галузі оборони

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Забезпечити провадження 
інспекційної діяльності відповідно до 
Договору про звичайні збройні сили в

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Європі, Договору з відкритого неба, 
Віденського документа про заходи 
зміцнення довіри і безпеки 2011 року 
та двосторонніх міжурядових 
договорів України із Словацькою 
Республікою, Республікою Польща, 
Угорщиною, Румунією щодо заходів 
зміцнення довіри та безпеки

101. Продовження обміну 
досвідом в рамках 
діяльності щодо виконання 
міжнародних договорів з 
питань контролю над 
звичайними озброєннями 
та діяльністю збройних сил

Забезпечити участь делегації України 
в роботі Спільної консультативної 
групи, Форуму ОБСЄ із 
співробітництва у галузі безпеки та 
Консультативної комісії з відкритого 
неба

Міністерство оборони 
України, Міністерство 
закордонних справ 
України

Протягом
року

Забезпечити участь представників 
України у засіданнях в рамках НАТО 
Робочої групи високого рівня 3 
контролю над звичайними 
озброєннями

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити участь представників 
України у щорічному засіданні 
керівників верифікаційних органів у 
рамках діяльності Верифікаційного 
координаційного комітету НАТО з 
питань здійснення контролю над 
озброєнням

Міністерство оборони 
України

IV квартал
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Забезпечити участь представників 
України у семінарі Верифікаційного 
координаційного комітету НАТО з 
питань перевірки інформації, 
одержаної за результатами щорічного 
обміну інформацією за Договором 
про звичайні збройні сили в Європі, 
Віденським документом про заходи 
зміцнення довіри і безпеки 2011 року, 
документами, схваленими Форумом 
ОБОЄ із співробітництва в галузі 
безпеки, про глобальний обмін 
військовою інформацією та про 
планування в галузі оборони, 
внесення до електронної бази НАТО 
"Verity" відповідної інформації про 
Україну

Міністерство оборони 
України

III квартал

Провести щорічні робочі зустрічі на 
виконання двосторонніх міжурядових 
договорів України із Словацькою 
Республікою, Республікою Польща, 
Угорщиною, Румунією щодо заходів 
зміцнення довіри та безпеки

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

102. Удосконалення процедур 
державного контролю за 
міжнародними передачами 
товарів військового 
призначення та подвійного 
використання

Розробити та подати в установленому 
порядку пропозиції стосовно 
внесення до Закону України 
"Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів 
військового призначення та

Державна служба 
експортного контролю 
України

IV квартал
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подвійного використання” змін щодо: 
запровадження видачі дозвільних 
документів на здійснення 
міжнародних передач товарів 
військового призначення та 
подвійного використання в 
електронній формі; 
посилення відповідальності суб'єктів 
здійснення міжнародних передач 
товарів за порушення вимог 
законодавства в галузі державного 
експортного контролю за кінцевим 
використанням товарів військового 
призначення та подвійного 
використання;
встановлення обов'язку щодо 
подання до центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері 
державного експортного контролю, 
звітності про нездійснену або 
частково здійснену міжнародну 
передачу товарів військового 
призначення та подвійного 
використання, а також про 
невикористання або часткове 
використання зазначених товарів у 
заявлених цілях



102

Розробити та внести в установленому 
порядку пропозиції щодо 
удосконалення Порядку здійснення 
державного контролю за 
міжнародними передачами товарів 
подвійного використання стосовно 
узгодження з Єдиним списком 
товарів подвійного використання

Державна служба 
експортного контролю 
України

IV квартал

ЩЛЬ 1.6.6. Інформування громадськості про співробітництво України з НАТО
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 21 лютого 2017 року № 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 -  2020 роки"

розпорядження Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2019 року № 35-р "Про затвердження плану заходів на 
2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконаленім інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
на 2017 -  2020 роки"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
103. Виконання плану заходів 

на 2019 рік з реалізації 
Концепції вдосконалення 
інформування 
громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції 
на 2017 -  2020 роки

Здійснити заходи, передбачені 
планом заходів на 2019 рік з 
реалізації Концепції вдосконалення 
інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції 
на 2017 -  2020 роки

Центральні і місцеві 
органи виконавчої влади 
за участю інших 
державних органів

Протягом
року

Провести моніторинг тематичних та 
інформаційних інтернет-ресурсів,

Державний комітет 
телебачення і

Щокварталу 
до 5 числа



103

засобів масової інформації 
загальнодержавної та регіональної 
сфери розповсюдження щодо 
розміщення інформації з питань 
євроатлантичної інтеграції України

радіомовлення України місяця, що 
настає за 
звітним 
періодом

Провести інформаційно- 
просвітницькі кампанії в Україні на 
тему євроатлантичної інтеграції 
України

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

Протягом
року

Провести публічні заходи з метою 
популяризації питань 
євроатлантичної інтеграції серед 
громадськості України, забезпечити 
видання просвітницької та навчальної 
друкованої продукції на тему 
євроатлантичної інтеграції України

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

Протягом
року

Сприяти створенню та трансляції 
теле- і радіопрограм з метою 
роз'яснення державної політики у 
сфері євроатлантичної інтеграції

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

II півріччя

Продовжити співробітництво 3 
Представництвом НАТО в Україні з 
метою інформування громадськості 
про співробітництво України з НАТО 
з питань науки та довкілля

Міністерство освіти і 
науки України

Протягом
року
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Забезпечити підготовку та трансляцію 
циклу телевізійних програм "Кордон 
Держави", присвячених питанням 
співробітництва між Україною та 
НАТО

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

Вжити заходів для поліпшення 
діяльності засобів масової інформації, 
заснованих Державною 
прикордонною службою України, 
щодо висвітлення співробітництва 
між Україною та державами -  
членами НАТО у сфері охорони 
державного кордону

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

104. Інформаційне забезпечення 
функціонування 
української частини 
Платформи Україна -  
НАТО з вивчення досвіду 
протидії гібридній війні в 
Україні

Провести у рамках роботи 
Платформи Україна -  НАТО з 
вивчення досвіду протидії гібридній 
війні в Україні семінари-тренінги з 
питань протидії гібридній війни для 
представників регіональних засобів 
масової інформації

Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення України

Протягом
року

105. Поліпшення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи 3 
питань державної політики 
у сфері євроатлантичної 
інтеграції у регіонах 
України, які межують або 
географічно наближені до 
тимчасово окупованих

Забезпечити підготовку та 
розповсюдження інформаційних та 
освітньо-навчальних матеріалів 
стосовно засад, принципів, політики 
та діяльності НАТО, співробітництва 
України з НАТО у різних сферах

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих

Протягом
року
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територій України територій та внутрішньо 
переміщених осіб України

Забезпечити підготовку та 
проведення у закладах освіти в 
Луганській, Донецькій, Херсонській, 
Миколаївській, Харківській, 
Запорізькій, Дніпропетровській та 
Одеській областях просвітницьких 
заходів, спрямованих на роз'яснення 
стратегічного курсу держави на 
набуття членства України в IIАТО, 
виховання патріотизму

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство освіти 
і науки України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України

Протягом
року

Забезпечити розроблення циклів 
телевізійних та радіопередач, 
присвячених питанням 
євроатлантичної інтеграції України та 
їх поширення, насамперед у 
Луганській, Донецькій, Херсонській, 
Миколаївській, Харківській, 
Запорізькій, Дніпропетровській та 
Одеській областях

Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України

Протягом
року

106. Залучення неурядових 
організацій, що опікуються 
проблематикою 
євроатлантичної інтеграції, 
до виконання заходів у 
сфері інформування

Здійснювати співпрацю з Мережею 
партнерства Україна -  НАТО щодо 
підвищення рівня обізнаності 
громадянськості з питань 
євроатлантичної інтеграції, а також з 
громадськими об'єднаннями та

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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громадськості неурядовими організаціями України, 
які займаються проблематикою 
відносин України з НАТО і 
питаннями євроатлантичної безпеки
Забезпечити в установленому 
порядку поширення відеосюжетів і 
телепрограм щодо висвітлення 
актуальних питань особливого 
партнерства України з НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті Міністерства 
оборони України та в заснованих 
Міністерством оборони України 
друкованих засобах масової 
інформації інформаційних матеріалів 
з актуальних питань співробітництва 
України з НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Сприяти організації висвітлення 
засобами масової інформації заходів 
в рамках проведення в Україні 
багатонаціональних військових 
навчань за участю підрозділів 
збройних сил держав -  членів НАТО

Міністерство оборони 
України

II півріччя

107. Продовження в рамках 
проведення інформаційних 
заходів взаємодії з 
Представництвом НАТО в 
Україні та

Провести у взаємодії з 
Представництвом НАТО в Україні та 
контактним посольством НАТО в 
Україні (Посольство Канади в Україні 
та Посольство Сполученого

Міністерство оборони 
України

II квартал
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дипломатичними 
представництвами 
держав -  членів НАТО, 
акредитованими в Україні

Королівства Великої Британії і 
Північної Ірландії в Україні) за 
участю Оборонного коледжу НАТО 
(м.Рим, Італійська Республіка) та 
Школи НАТО (м.Обераммергау, 
Федеративна Республіка Німеччина) 
у Національному університеті 
оборони України імені Івана 
Черняховського Міжнародний 
тиждень НАТО в Україні
Провести у взаємодії з 
Представництвом НАТО в Україні та 
контактним посольством НАТО в 
Україні (Посольство Канади в Україні 
та Посольство Сполученого 
Королівства Великої Британії і 
Північної Ірландії в Україні) у 
військових навчальних підрозділах 
закладів вищої освіти тематичні 
заходи з питань співробітництва 
України з НАТО

Міністерство оборони 
України

III квартал

108. Підвищення рівня 
обізнаності молоді 
стосовно засад, принципів, 
політики та діяльності 
НАТО

Забезпечити проведення освітньо- 
виховних заходів: всеукраїнський 
вишкіл "Нащадки вільних імені князя 
К.І.Острозького", всеукраїнські 
табори "Хорунжий" та "Яструб"

Міністерство молоді та 
спорту України

Протягом
року



108

Розділ II. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.1. Розвиток сектору безпеки і оборони України відповідно

до принципів та рекомендацій НАТО
ЦІЛЬ 2.1.1. Здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про громадські об'єднання"
Закон України "Про національну безпеку України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
109. Розвиток існуючих та 

впровадження додаткових 
механізмів
парламентського контролю 
за діяльністю державних 
органів спеціального 
призначення з 
правоохоронними 
функціями,
правоохоронних органів, 
правоохоронних органів 
спеціального призначення 
та розвідувальних органів

Забезпечити супроводження у 
Верховній Раді України проекту 
Закону України "Про парламентський 
контроль за дотриманням положень 
законів в діяльності спеціальних 
служб та правоохоронних органів 
держави" (реєстр. № 9462) з 
урахуванням Закону України "Про 
національну безпеку України"

Міністерство внутрішніх 
справ України, інші 
центральні органи 
виконавчої влади

І півріччя

110. Об'єктивне і своєчасне 
інформування Президента 
України, Верховної Ради 
України, Кабінету

Здійснювати періодичне звітування 
перед Президентом України, 
Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України про

Складові сектору безпеки 
і оборони України

Протягом
року



109

Міністрів України, 
громадськості про 
результати діяльності 
складових сектору безпеки 
і оборони України та 
використання бюджетних 
коштів

стан реалізації державних програм та 
планів у сферах національної безпеки 
і оборони

Забезпечити проведення громадських 
експертиз діяльності складових 
сектору безпеки і оборони України за 
запитами громадських організацій

Складові сектору безпеки 
і оборони України

Протягом
року

Проводити регулярні консультації з 
громадськістю щодо формування і 
реалізації державної політики з 
питань національної безпеки і 
оборони

Складові сектору безпеки 
і оборони України

Протягом
року

Здійснити публікацію та презентацію 
щорічних видань "Біла книга"

Складові сектору безпеки 
і оборони України

II квартал

Розмістити та постійно оновлювати 
на офіційних веб-порталах складових 
сектору безпеки і оборони України 
інформацію про формування і 
реалізацію державної політики з 
питань національної безпеки і 
оборони

Складові сектору безпеки 
і оборони України

Протягом
року
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ЦІЛЬ 2.1.2. Професійно підготовлені фахівці складових сектору безпеки і оборони України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Службу зовнішньої розвідки України"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
111. Удосконалення навичок 

володіння англійською 
мовою особовим складом, 
який планується залучати 
до заходів співробітництва 
зНАТО

Провести загальне тестування 
володіння англійською мовою 
(відповідно до стандарту НАТО 
БТАМАО 6001 видання 3) особового 
складу, який може бути направлений 
для участі у багатонаціональних 
операціях з підтримання миру і 
безпеки, навчань та тренувань

Міністерство оборони 
України, Національна 
гвардія України

IV квартал

112. Підвищення рівня 
професійної
компетентності фахівців 
сектору безпеки і оборони 
України з питань 
оборонного бюджетування

Провести курси, семінари, 
стажування фахівців сектору безпеки 
і оборони України з питань 
оборонного бюджетування за 
стандартами НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна гвардія 
України

Протягом
року

113. Підвищення в рамках 
Програми Україна -  НАТО 
з професійного розвитку 
рівня професійної 
компетентності цивільного

Продовжити проведення модульних 
курсів з підвищення кваліфікації 
представників центральних органів 
виконавчої влади та інших державних 
органів, залучених до співробітництва

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, Міністерство 
закордонних справ

Протягом
року
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персоналу сектору безпеки 
і оборони України

з НАТО України, центральні 
органи виконавчої влади, 
за участю інших 
державних органів

Забезпечити проведення курсів з 
проектного менеджменту для 
представників центральних органів 
виконавчої влади та інших державних 
органів, залучених до співробітництва 
зНАТО

Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, центральні 
органи виконавчої влади 
за участю інших 
державних органів

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.1.3. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції"
постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання та 

позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 475-р "Про схвалення Концепції Державної 
цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників 
антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення на період до 2022 року"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
114. Функціонування 

трирівневої системи 
психологічної допомоги 
ветеранам війни та 
військовослужбовцям, 
звільненим у запас

Утворити та забезпечити 
функціонування мережі центрів 
психосоціальної підтримки населення 
(первинна ланка)

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, обласні 
державні адміністрації

IV квартал

Забезпечити функціонування центрів 
медико-психологічної реабілітації на 
базі обласних госпіталів ветеранів 
війни (вторинна ланка)

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, обласні 
державні адміністрації

IV квартал

Утворити Національний центр 
психологічної реабілітації 
(третинна ланка)

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, обласні 
державні адміністрації

II квартал
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Створити реєстр суб'єктів, що 
надають послуги із психологічної 
реабілітації, забезпечити його 
функціонування

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, обласні 
державні адміністрації

III квартал

Запровадити обов'язкове підвищення 
кваліфікації та сертифікації фахівців, 
які надають психологічні послуги

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, обласні 
державні адміністрації

Протягом
року

Створити та забезпечити 
функціонування національної служби 
екстреної психологічної підтримки 
ветеранів війни, членів їхніх сімей 
("гаряча лінія")

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, обласні 
державні адміністрації

II квартал



114

Забезпечити надання психологічних 
послуг ветеранам війни, 
військовослужбовцям, звільненим у 
запас, та членам їхніх сімей

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України,
Служба безпеки України, 
обласні, Київська міська 
державні адміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

Протягом
року

115. Функціонування системи 
фізичної та медичної 
реабілітації ветеранів війни

Забезпечити протезуванням та 
ортезуванням ветеранів війни

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство охорони 
здоров'я України, обласні, 
Київська міська державні 
адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
(за згодою)

Протягом
року

Забезпечити санаторно-курортним 
лікуванням ветеранів війни, 
учасників антитерористичної операції 
та здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони,

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України, 
обласні, Київська міська

Протягом
року
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відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення 
операції об'єднаних сил

державні адміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

116. Соціальна та професійна 
адаптація ветеранів війни

Забезпечити реалізацію державної, 
регіональних та місцевих програм 
соціальної та професійної адаптації 
ветеранів війни та 
військовослужбовців, звільнених у 
запас

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство у 
справах ветеранів 
України, обласні, Київська 
міська державні 
адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
(за згодою)

Протягом
року

117. Забезпечення 
адміністрування потреб 
ветеранів війни

Здійснити у взаємодії з громадськими 
об'єднаннями та міжнародними 
організаціями інформування 
ветеранів війни щодо можливості 
проходження ними фізичної, 
медичної, психологічної реабілітації, 
гарантій їх соціального захисту

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство 
інформаційної політики 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Служба безпеки 
України, Державна 
служба спеціального 
транспорту України,

Протягом
року
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Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

Впровадити та забезпечити 
функціонування інформаційно- 
аналітичної системи адміністрування 
потреб ветеранів війни, зокрема 
шляхом удосконалення Єдиного 
реєстру учасників антитерористичної 
операції

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України,
Служба безпеки України

III квартал

Удосконалити взаємодію державних 
органів та суб'єктів надання послуг з 
психологічної реабілітації ветеранів 
війни

Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України, 
Міністерство у справах 
ветеранів України,
Служба безпеки України

II квартал

Підрозділ II. І. СЕКТОР ОБОРОНИ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.2. Єдиний напрям розвитку сил оборони відповідно до принципів і підходів, прийнятих у

державах -  членах НАТО
ЦІЛЬ 2.2.1. Удосконалена система управління силами оборони
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
118. Розроблення та прийняття 

необхідних 
концептуальних, 
доктринальних та 
інформативних 
документів, які дадуть 
змогу поліпшити процеси 
прийняття рішень на всіх 
рівнях управління

Забезпечити супроводження у 
Верховній Раді України проекту 
Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
удосконалення питання керівництва 
територіальною обороною"
(реєстр. № 6544)

Міністерство оборони 
України

до прийняття
Закону
України

ЦІЛЬ 2.2.2. Удосконалена система військового керівництва силами оборони
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"

Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 

березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 "Про затвердження Положення про 

Міністерство оборони України"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
119. Завершення переведення 

органів військового 
управління Збройних Сил 
України на організаційно- 
штатну структуру 3 
урахуванням принципів 
побудови та 
функціонування органів 
військового управління 
збройних сил держав -  
членів НАТО

Перевести органи військового 
управління Збройних Сил України 
всіх рівнів на 1-, в-, Б- структури

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

120. Покладення повноважень 
щодо: планування оборони 
держави та стратегічного 
планування застосування -  
на Г енеральний штаб 
Збройних Сил України; 
формування та підготовки 
військ (сил) -  на 
командування видів 
(окремих родів військ) 
Збройних Сил України; 
застосування військ (сил) -  
на Об'єднаний 
оперативний штаб

Внести відповідні зміни до керівних 
документів, що регламентують 
питання підготовки та застосування 
військ (сил)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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ЩЛЬ 2.2.3. Ефективна система оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (С418Я)
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"

Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
121. Створення та

впровадження компонентів 
автоматизованої системи 
оперативного (бойового) 
управління, зв’язку, 
розвідки та спостереження, 
інформаційної системи 
управління оборонними 
ресурсами

Впровадити та наростити 
функціональні спроможності 
автоматизованих систем 
оперативного (бойового) управління 
Збройними Силами України (перша 
черга), управління авіацією та 
протиповітряною обороною (друга 
черга), захищеної системи 
електронного документообігу 
(четверта черга), інформаційно- 
аналітичної системи обліку особового 
складу (друга черга)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Ввести в дію керівні документи щодо 
управління життєвим циклом 
інформаційної системи

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Розгорнути відокремлені пункти 
реєстрації акредитованого центру

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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сертифікації ключів в оперативних 
командуваннях "Північ1', "Захід", 
"Схід", командуваннях Повітряних 
Сил та Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України
Здійснити в установленому порядку 
заходи для отримання доступу до 
порталу інтерактивної бази даних 
Об'єднаного центру НАТО з питань 
вивчення та узагальнення передового 
досвіду

Міністерство оборони 
України

II квартал

122. Нарощування можливостей 
ситуаційних центрів 
складових сектору безпеки 
і оборони України

Здійснити за підтримки НАТО 
нарощування можливостей мережі 
ситуаційних центрів органів сектору 
безпеки і оборони України для 
ефективного реагування на кризові 
ситуації щодо загроз національній 
безпеці України

Міністерство оборони 
України, складові сектору 
безпеки і оборони України

Протягом
року

123. Побудова спільної 
структури командування, 
контролю та координації 
сил оборони на 
стратегічному, 
оперативному та 
тактичному рівнях

Створити у складі єдиної системи 
управління об'єднаними силами 
оборони пункти управління для 
виконання функцій з управління 
забезпеченням мобілізації Збройних 
Сил України, задоволення їх потреб, 
міжвідомчої координації та взаємодії 
в особливий період

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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ЦІЛЬ 2.2.4. Зменшення корупційних ризиків у діяльності сил оборони
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про очищення влади"
Закон України "Про запобігання корупції"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"
постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 "Про затвердження Положення про 

Міністерство оборони України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року № 142-р "Про схвалення Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р "Про схвалення Стратегії комунікацій 

у сфері запобігання та протидії корупції"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
124. Запровадження єдиних 

процесів та правил, що 
популяризують культуру 
несприйняття корупції, 
виховання доброчесності

Визначити органам військового 
управління основні завдання та 
порядок їх планування і виконання в 
сфері запобігання та протидії корупції 
в їх діяльності

Міністерство оборони 
України

IV квартал

125. Підготовка керівного 
складу й уповноважених 
осіб з питань запобігання 
корупції, а також 
внутрішніх аудиторів

Забезпечити проведення на базі 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 
вищих академічних курсів з питань 
запобігання корупції за навчальною

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Міністерства оборони 
України та Збройних Сил 
України відповідно до 
міжнародних та 
національних стандартів 
внутрішнього аудиту

програмою міжнародної неурядової 
організації "Transparency 
International" для керівного складу 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України

Провести на базі Національного 
університету оборони України імені 
Івана Черняховського Міжнародний 
антикорупційний тиждень за участю 
представників Міністерства оборони 
України, інших центральних органів 
виконавчої влади, Генерального 
штабу Збройних Сил України, а 
також представників міністерств 
оборони держав -  членів НАТО та 
міжнародної організації "Transparency 
International"

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Провести у взаємодії з іноземними 
партнерами навчання, 
короткотермінові тренінги фахівців 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України з питань 
внутрішнього аудиту за 
міжнародними стандартами

Міністерство оборони 
України

II- IV  
квартали
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ЦІЛЬ 2.2.5. Набуття спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"

Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"

Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
126. Адаптація та 

впровадження в 
Міністерстві оборони 
України та Збройних 
Силах України політик, 
доктрин та практик 
стратегічних комунікацій 
держав -  членів НАТО

Удосконалити механізм координації 
та співпраці між суб'єктами 
стратегічних комунікацій на всіх 
рівнях

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити участь фахівців 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України у заходах 
держав -  членів НАТО з питань 
стратегічних комунікацій для обміну 
досвідом та імплементації підходів 
Північноатлантичного Альянсу

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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127. Підвищення рівня 
розуміння особовим 
складом Збройних Сил 
України мети та завдань 
стратегічних комунікацій

Інтеграція курсу з питань 
стратегічних комунікацій до 
навчальних програм вищих 
військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти для підготовки 
фахівців тактичного, оперативного- 
тактичного та оперативно- 
стратегічного рівнів

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Створення за підтримки держав -  
членів НАТО на базі Національного 
університету оборони України імені 
Івана Черняховського навчально- 
наукового центру стратегічних 
комунікацій у сфері забезпечення 
національної безпеки та оборони

Міністерство оборони 
України

III квартал

ЦІЛЬ 2.2.6. Удосконалення співробітництва з НАТО в галузі організації повітряного руху та безпеки використання
повітряного простору

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Повітряний кодекс України

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
128. Започаткування процесу 

обміну класифікованими 
даними про повітряну 
обстановку у південному 
районі України в рамках

Виконання необхідних 
організаційних та технічних заходів 
для обміну класифікованими даними 
про повітряну обстановку у 
південному районі України

Міністерство оборони 
України за участю 
Командування Повітряних 
Сил Збройних Сил 
України

IV квартал
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Програми НАТО з обміну 
даними про повітряну 
обстановку (ASDE)

Удосконалення навичок бойових 
обслуг з порядку роботи 3 
класифікованими даними про 
повітряну обстановку

Міністерство оборони 
України за участю 
Командування Повітряних 
Сил Збройних Сил 
України

IV квартал

129. Забезпечення реалізації 
наступного етапу 
Регіональної програми 
НАТО з безпеки 
повітряного простору 
(RASP)

Проведення додаткової фахової 
підготовки, тренування особового 
складу координаційних центрів та 
місцевих координаційних підрозділів 
для здійснення інформаційної 
взаємодії та обміну даними про 
повітряну обстановку в рамках 
Регіональної програми НАТО з 
безпеки повітряного простору (RASP)

Міністерство оборони 
України за участю 
Командування Повітряних 
Сил Збройних Сил 
України, Державна 
авіаційна служба України 
за участю Державного 
підприємства 
обслуговування 
повітряного руху України 
"Украерорух"

IV квартал

Розгортання, налаштування, 
тестування технічних засобів обміну 
даними про повітряну обстановку

Міністерство оборони 
України за участю 
Командування Повітряних 
Сил Збройних Сил 
України, Державна 
авіаційна служба України 
за участю Державного 
підприємства 
обслуговування

III квартал
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повітряного руху України 
"Украерорух"

130. Ознайомлення з сучасними 
викликами, проблемними 
аспектами щодо безпеки 
використання повітряного 
простору та організації 
повітряного руху, що 
розглядаються в рамках 
засідань Авіаційного 
комітету НАТО

Участь представників України у 
засіданнях робочих груп та 
пленарних засіданнях Авіаційного 
комітету НАТО (АУС)

Державна авіаційна 
служба України за участю 
Державного підприємства 
обслуговування 
повітряного руху України 
"Украерорух", 
Міністерство оборони 
України за участю 
Командування Повітряних 
Сил Збройних Сил 
України

Протягом
року

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.3. Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої 
відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру і міжнародної безпеки

ЦІЛЬ 2.3.1. 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 держав -  членів ЄС
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про оборону України"
Закон України "Про Збройні Сили України"
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
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Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
131. Підготовка кваліфікованих 

фахівців, спроможних 
оцінювати відповідно до 
стандартів та критеріїв 
НАТО рівень підготовки 
(навченості) військових 
частин (підрозділів) 
Збройних Сил України

Удосконалити систему керівництва 
підготовкою, перевіркою 
(сертифікації) та оцінки органів 
управління, військ (сил) за 
стандартами НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Підготувати кваліфікованих фахівців 
для проведення оцінювання рівня 
підготовки (навченості) військових 
частин (підрозділів) Збройних Сил 
України згідно зі стандартами та 
критеріями НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

132. Впровадження у 
повсякденну діяльність 
військ (сил) нормативних 
документів щодо 
оцінювання військових 
частин (підрозділів) 
Збройних Сил України за 
стандартами НАТО

Удосконалити систему керівництва 
підготовкою, перевіркою 
(сертифікацією) та систему оцінки 
органів управління, військ (сил) за 
стандартами НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року



128

133. Вивчення та впровадження 
досвіду роботи органів 
військового управління 
держав -  членів НАТО з 
підготовки і застосування 
сил у збройних конфліктах, 
антитерористичних і 
міжнародних операціях з 
підтримання миру і 
безпеки

Здійснити обмін ДОСВІДОМ 3 

Об’єднаним центром НАТО з питань 
вивчення та узагальнення передового 
досвіду (ІАІХС) (м.Лісабон, 
Португальска Республіка)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЩЛЬ 2.3.2. Оптимізація організаційних структур і складу сил оборони, розподіл бойового складу Збройних Сил 
України у мирний час за строками готовності до виконання покладених завдань
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
134. Запровадження типових 

організаційно-штатних 
структур основних 
бойових військових частин 
сил оборони

Розробити, затвердити та ввести в дію 
штати типових організаційно- 
штатних структур основних бойових 
військових частин

Міністерство оборони 
України

IV квартал

135. Вивчення питання щодо 
доцільності та можливості

Опрацювати пропозиції щодо 
розподілу бойового складу Збройних

Міністерство оборони 
України

IV квартал
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розподілу бойового складу 
Збройних Сил України у 
мирний час за 
функціональним 
призначенням

Сил України у мирний часу за 
функціональним призначенням

136. Утворення та забезпечення 
функціонування центру 
забезпечення заходів 
цивільно-військового 
співробітництва

Вжити заходів щодо утворення та 
функціонування центру забезпечення 
заходів цивільно-військового 
співробітництва з метою досягнення 
спроможності виконувати завдання 
спільно та/або у складі з підрозділами 
НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

137. Опрацювання пропозицій 
щодо створення центру 
передового досвіду 3 
питань захисту населення 
та військової адміністрації

Здійснити заходи із підготовки 
пропозицій щодо створення центру 
передового досвіду з питань захисту 
населення та військової адміністрації

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.3.3. Уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки, відновлення справності, модернізація та 
закупівля нових зразків для Збройних Сил України та інших складових сил оборони

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про державне оборонне замовлення"
Закон України "Про публічні закупівлі"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
138. Координація

співробітництва з НАТО у 
сфері озброєнь та щодо 
імплементації положень 
Дорожньої карти Україна -  
НАТО з оборонно- 
технічного співробітництва

Провести засідання Спільної робочої 
групи Україна -  НАТО з оборонно- 
технічного співробітництва:
I півріччя -  Україна;
II півріччя -  штаб-квартира НАТО

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України за 
участю Державного 
концерну 
"У кроборонпром"

II, IV 
квартали

139. Продовження 
співробітництва в рамках 
діяльності робочих груп 
Конференції національних 
директорів з озброєння 
(СИЛО), проектів 
концепції НАТО "Розумна 
оборона", проектів 
Промислово-дорадчої 
групи НАТО (МАО), 
Організації НАТО з питань 
науки та технологій (БТО), 
інших проектів/ініціатив

Забезпечити участь представників 
України у засіданні Конференції 
національних директорів з озброєння 
(СМАО)

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Забезпечити участь експертів 
України у діяльності робочих груп 
Конференції національних

Міністерство оборони 
України, Державний 
концерн

Протягом
року
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директорів з озброєння (СИЛО) з 
питань, що становлять взаємний 
інтерес

"Укроборонпром"

Забезпечити участь представників 
України у заходах у рамках проектів 
концепції НАТО "Розумна оборона", 
інших багатонаціональних 
проектів/ініціатив, до яких 
приєдналася або має намір 
приєднатися Україна

Міністерство оборони 
України, Державний 
концерн
"Укроборонпром"

Протягом
року

Забезпечити та розширити участь 
представників України у заходах 
Організації НАТО з питань науки та 
технологій (БТО)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити участь представників 
українських підприємств у роботі 
Промислово-дорадчої групи НАТО 
(МАС)

Державний концерн 
"Укроборонпром", 
Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

II, IV 
квартали

140. Поглиблення військово- 
технічного співробітництва 
з державами -  партнерами 
України

Укласти у встановленому порядку 
двосторонні угоди про військово- 
технічне співробітництво з Румунією 
та Португальською Республікою

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Узгодити з іспанською стороною 
питання щодо укладання угоди між 
Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Королівства Іспанія про 
військово-технічне співробітництво

Міністерство оборони 
України

IV квартал
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Узгодити з американською стороною 
питання щодо укладання угоди між 
Урядом України та Урядом 
Сполучених Штатів Америки про 
проекти у сфері досліджень, 
розробок, випробувань та оцінки

Міністерство оборони 
України

IV квартал

141. Виконання заходів, 
передбачених державними 
цільовими програмами 
розвитку озброєння та 
військової техніки

Забезпечити модернізацію, розробку 
та закупівлю озброєння та військової 
техніки, ракет і боєприпасів 
відповідно до Державного 
оборонного замовлення на 2019 рік

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

142. Участь представників 
Міністерства оборони 
України та Збройних Сил 
України у міжнародних 
освітніх заходах в рамках 
Індивідуальної програми 
партнерства між Україною 
та НАТО, інших програм 
міжнародного та 
багатостороннього 
співробітництва

Забезпечити участь особового складу 
сил оборони, залученого до 
оборонно-технічного співробітництва 
з НАТО, у відповідних семінарах та 
навчальних курсах, що 
організовуються за підтримки НАТО 
та держав -  членів НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.3.4. Завершення створення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України як окремого роду військ за
стандартами НАТО

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
143. Здійснення нормативно- 

правового врегулювання 
основних завдань, 
принципів застосування та 
функціонування, 
підготовки, забезпечення 
та утримання Сил 
спеціальних операцій 
Збройних Сил України 
(ведення спеціальної 
розвідки, спеціальних дій 
та надання військової 
допомоги) відповідно до 
доктрин і стандартів НАТО

Розробити та затвердити в 
установленому порядку керівні 
документи щодо підготовки і 
застосування та забезпечення Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України

Міністерство оборони 
України

IV квартал

144. Продовження нарощування 
спроможностей Сил 
спеціальних операцій 
Збройних Сил України

Удосконалити систему управління, 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити комплектування Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України підготовленим персоналом, 
оснащення сучасними зразками 
озброєння і військової техніки, 
забезпечення спеціальним одягом і 
взуттям, екіпіруванням і 
спорядженням та необхідними 
запасами матеріальних засобів

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Створити повітряний компонент, 
спроможний забезпечувати 
безпосередню підтримку операцій, 
що проводяться підрозділами Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Забезпечити набуття навчально- 
тренувальним центром Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил 
України повних оперативних 
спроможностей щодо підготовки 
підрозділів

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Продовжити підготовку персоналу 
відповідно до принципів і підходів, 
що застосовуються в НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Підготувати одну тактичну групу 
спеціальних операцій, провести її 
оцінку та сертифікацію як підрозділу, 
що готовий до дій у складі Сил 
реагування НАТО

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Підготувати фахівців, спроможних 
відповідно із стандартами НАТО 
оцінювати рівень підготовки 
(навченості) військових підрозділів

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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ЦІЛЬ 2.3.5. Ефективна система воєнної розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року №240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України "

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
145. Розроблення керівних 

документів із застосування 
підрозділів розвідки 
Збройних Сил України 
відповідно до стандартів 
НАТО

Розробити керівні документи 
"Об'єднана розвідка" на основі 
стандарту НАТО АЛ> 2.0 та 
"Процедури розвідки" на основі 
стандарту НАТО АІР 2.1

Міністерство оборони 
України

IV квартал

146. Підготовка фахівців 
розвідувальних структур 
сил оборони відповідно до 
стандартів НАТО

Забезпечити участь фахівців 
розвідувальних структур сил оборони 
у міжнародних програмах підготовки 
та багатонаціональних військових 
навчаннях

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити залучення фахівців 
НАТО до проведення підготовки 
інструкторів розвідувальних структур 
сил оборони

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

147. Оснащення військових 
частин і підрозділів 
розвідки Збройних Сил 
України новітніми 
високотехнологічними

Здійснити придбання 
автоматизованих технічних засобів 
розвідки, електронного перехоплення 
та моніторингу телекомунікацій, 
систем видової розвідки 3

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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засобами розвідки відповідною автоматизацією 
отримання та обробки інформації в 
масштабі часу, наближеного до 
реального

ЦІЛЬ 2.3.6. Відродження військово-морського потенціалу держави
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
148. Формування і набуття 

спроможностей Військово- 
Морських Сил Збройних 
Сил України у новій 
структурі за принципами, 
прийнятими в НА ТО

Продовжити переформування 
командування та інших органів 
управління Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України за 
принципами, прийнятими в НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити оптимізацію складу 
Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України, здійснити їх оснащення 
новітніми (модернізованими) 
зразками озброєння та військової 
техніки

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

149. Створення необхідної 
інфраструктури базування 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України на 
Чорному та Азовському 
морях

Відновити об'єкти базування 
Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України у Чорному морі, у тому 
числі військових містечок -  9, 
порто-пунктів -  1

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Створити необхідну інфраструктуру 
для розміщення надводних кораблів 
та берегових підрозділів Військово- 
Морських Сил Збройних Сил України 
у містах Бердянськ і Маріуполь

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.3.7. Набуття Державною спеціальною службою транспорту спроможностей до виконання завдань
у сфері оборони

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про Державну спеціальну службу транспорту"
Указ Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618 "Про Положення про проходження громадянами України 

служби у військовому резерві Збройних Сил України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
150. У досконал ення 

нормативно-правового 
забезпечення діяльності 
Державної спеціальної 
служби транспорту

Привести керівні документи з питань 
діяльності Державної спеціальної 
служби транспорту у відповідність із 
директивами і наказами Міністерства 
оборони України та Генерального 
штабу Збройних Сил України

Державна спеціальна 
служба транспорту

Протягом
року

Розробити (вдосконалити) документи 
з питань діяльності Державної 
спеціальної служби транспорту з 
урахуванням досвіду участі в 
антитерористичній операції та 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони,

Державна спеціальна 
служба транспорту

Протягом
року
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відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення 
операції об'єднаних сил

151. Запровадження 
проходження громадянами 
України служби у 
військовому резерві 
Державної спеціальної 
служби транспорту

Внести в установленому порядку 
пропозиції щодо запровадження 
проходження громадянами України 
служби у військовому резерві 
Державної спеціальної служби 
транспорту

Державна спеціальна 
служба транспорту

II квартал

Розробити навчальні програми 
підготовки резервістів у складі 
штатних підрозділів

Державна спеціальна 
служба транспорту

III квартал

152. Створення у складі 
Державної спеціальної 
служби транспорту 
підрозділу водолазних 
робіт та підводного 
розмінування

Оснастити Центр водолазних робіт та 
підводного розмінування спеціальним 
обладнанням і технікою для 
організації навчального процесу за 
спеціальністю "водолаз -  сапер"

Державна спеціальна 
служба транспорту

II квартал

Провести навчання особового складу 
легководолазного взводу роти 
спеціальних робіт за спеціальністю 
"водолаз -  сапер"

Державна спеціальна 
служба транспорту

II півріччя

Забезпечити підрозділ водолазних 
робіт та підводного розмінування 
сучасними засобами пошуку, 
транспортом та екіпіровкою

Державна спеціальна 
служба транспорту

IV квартал
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153. Підключення Державної 
спеціальної служби 
транспорту до системи 
електронного 
документообігу 
Міністерства оборони 
України

Встановити у визначених 
структурних підрозділах Державної 
спеціальної служби транспорту 
обладнання та спеціалізоване 
програмне забезпечення, необхідне 
для функціонування системи 
електронного документообігу

Державна спеціальна 
служба транспорту

II квартал

154. Переоснащення системи 
зв'язку Державної 
спеціальної служби 
транспорту на цифрову 
платформу

Переоснастити стаціонарну та 
польову компоненти зв'язку на 
цифрові засоби з рівнем 
завадостійкості та захищеності, які 
відповідають стандартам НАТО

Державна спеціальна 
служба транспорту

II півріччя

Підключити вузли зв'язку Державної 
спеціальної служби транспорту до 
національної телекомунікаційної 
мережі

Державна спеціальна 
служба транспорту

II квартал

ЦІЛЬ 2.3.8. Сумісні з НАТО національні системи стандартизації у сфері оборони та кодифікації предметів
військового призначення, поширені на усі складові сил оборони

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України";
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України";
Указ Президента України від 6 червня 2016 року №240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
155. Продовження реалізації

проектів у рамках 
Трастового фонду НАТО з 
реформування систем 
логістики та стандартизації 
Збройних Сил України за 
напрямом стандартизації 
та кодифікації

Здійснити реформування системи 
стандартизації відповідно до 
Дорожньої карти заходів з 
реформування системи стандартизації 
у сфері оборони на 2015 -  2020 роки

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Впровадити за підтримки Трастового 
фонду НАТО з реформування систем 
логістики та стандартизації Збройних 
Сил України інформаційні системи 
управління стандартизацією

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

156. Участь представників 
Міністерства оборони 
України та Збройних Сил 
України у міжнародних 
освітніх заходах з питань 
стандартизації та 
кодифікації в рамках 
Індивідуальної програми 
партнерства між Україною 
та НАТО, інших програм 
міжнародного 
співробітництва

Забезпечити участь у рамках 
Індивідуальної програми партнерства 
Україна -  НАТО представників 
України у міжнародних навчальних 
курсах з питань стандартизації та 
кодифікації і стажуванні у 
відповідних підрозділах збройних сил 
провідних держав світу

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Забезпечити підготовку 
представників Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України на 
курсах з питань стандартизації та 
кодифікації, що організовуються за 
підтримки НАТО та держав -  членів 
НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

157. Участь представників 
України у засіданнях 
керівних та виконавчих 
органів НАТО зі 
стандартизації та 
кодифікації

Забезпечити участь представників 
України в засіданнях Комітету НАТО 
зі стандартизації (С8), Групи 
національних директорів з 
кодифікації (АС/135), Групи з 
управління процесами 
стандартизації(8МО) та Робочої 
групи АС/135 (Рапеї А)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.4. Об'єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку
всім складовим сил оборони

ЦІЛЬ 2.4.1. Удосконалене логістичне забезпечення сил оборони 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року №240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року"

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1026 "Деякі питання закупівлі продуктів 
харчування Міністерством оборони"

постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року № 488 "Про затвердження Порядку контролю за 
якістю послуг з харчування особового складу Збройних Сил України"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
158. Удосконалення процесів 

логістичного забезпечення 
сил оборони та підготовка 
фахівців відповідно до 
стандартів НАТО

Розробити настанову з логістичного 
забезпечення Збройних Сил України, 
частина І (стратегічний, оперативний 
рівень) та частина II (тактичний 
рівень)

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Провести апробацію процедур 
планування та здійснення 
логістичного забезпечення на всіх 
рівнях відповідно до директивних 
документів НАТО з питань логістики

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити запровадження 
Логістичної інформаційної системи

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Забезпечити в установленому 
порядку участь особового складу 
підрозділів логістичного 
забезпечення Збройних Сил України 
у багатонаціональних командно- 
штабних навчаннях НАТО 
"LOGDEV-2019n та "Capable 
Logistician -  2019"

Міністерство оборони 
України

II півріччя

Здійснити індивідуальну підготовку 
фахівців з логістики у рамках 
Індивідуальної програми партнерства 
Україна — НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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159. Реформування органів 
військового управління 
логістичного забезпечення

Забезпечити набуття повних 
спроможностей Командуванням Сил 
логістики

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Впровадити відповідно до стандартів 
НАТО 3-  структуру органів 
військового управління, що 
відповідають за логістичне 
забезпечення Збройних Сил України

Міністерство оборони 
України

ІІ-ІУ
квартали

160. Продовження 
співробітництва з 
робочими органами НАТО 
з логістики

Забезпечити участь представників 
Збройних Сил України в засіданнях 
Комітету НАТО з питань логістики 
(ЬС), Виконавчої групи Комітету 
НАТО з питань логістики (ЬСЕв), 
Робочої групи з питань транспорту та 
перевезень (М&ТО), Комітету НАТО 
з питань паливно-мастильних 
матеріалів (РС), Постійної групи 
експертів з логістики держав -  
партнерів та держав -  членів НАТО 
(8СРЬЕ), Комітету НАТО з питань 
стандартизації (N08), Робочої групи з 
управління процесами стандартизації
( 8 к т т )

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити співробітництво 3 
Багатонаціональним координаційним 
центром логістики (м.Прага, Чеська 
Республіка)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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ЦІЛЬ 2.4.2. Забезпечення належної медичної підтримки у виконанні завдань сил оборони
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року №240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
161. Упровадження в діяльність 

військово-медичних служб 
сучасних технологій 
надання медичної 
допомоги та лікування 
поранених відповідно до 
стандартів медичної 
допомоги, клінічних 
протоколів та інших 
галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров'я 
держав -  членів НАТО

Продовжити стандартизацію 
лікувального процесу у системі 
медичного забезпечення сил оборони 
шляхом формування бази локальних 
клінічних протоколів та стандартів 
медичної допомоги/стандартів у сфері 
охорони здоров'я

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Досягнути сумісність у питаннях 
медичного забезпечення шляхом 
застосування стандартів НАТО, 
включаючи відповідність поділу Роль 
1 і Роль 2 термінам для евакуації 
(домедична допомога -  10 хвилин; 
Роль 1 — 1 година; Роль 2 - 2  години).

Міністерство оборони 
України

III квартал

Забезпечити участь представників 
військово-медичних служб України у

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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засіданнях Комітету керівників 
військово-медичних служб держав -  
членів НАТО (СОМЕОБ), у тому 
числі у засіданнях робочих груп 
НАТО з питань медичного 
забезпечення

162. Комплектування медичних 
підрозділів і військово- 
медичних закладів 
засобами розшуку 
поранених, транспортними 
засобами медичної та 
аеромедичної евакуації, 
сучасним комплектно- 
табельним оснащенням 
(лікарськими засобами, 
інструментами, медичним 
обладнанням) для надання 
медичної допомоги і 
лікування

Здійснити комплектування медичних 
підрозділів та військово-медичних 
закладів засобами розшуку 
поранених, транспортними засобами 
медичної та аеромедичної евакуації, у 
тому числі броньованими в межах 
виділеного фінансового ресурсу

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Здійснити комплектування військ 
(сил) Збройних Сил України 
'сучасним комплектно-табельним 
оснащенням (лікарськими засобами, 
інструментами та медичним 
обладнанням) для надання медичної 
допомоги і лікування в повному 
обсязі

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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163. Навчання військово- 
медичного персоналу за 
стандартами держав -  
членів НАТО з надання 
медичної допомоги

Забезпечити участь представників 
військово-медичної служби у 
міжнародних навчальних курсах з 
медичного забезпечення та 
стажування в закладах охорони 
здоров'я оборонних органів провідних 
держав світу, медичних польових 
навчаннях

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити розширення 
спроможностей (при потребі) 
навчальних центрів щодо підготовки 
фахівців з тактичної медицини

Міністерство оборони 
України, складові сил 
оборони, Міністерство 
охорони здоров'я України

Протягом
року

Розробити стандарти вищої освіти за 
спеціальностями "фізична терапія" та 
"ерготерапія" з метою подальшого 
залучення відповідних медичних 
фахівців для надання медичної 
допомоги у закладах охорони 
здоров'я у системі Міністерства 
оборони України

Міністерство освіти і 
науки, Міністерство 
охорони здоров'я України, 
Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Розробити та затвердити навчальні 
програми для післядипломної 
підготовки (інтернатура, резидентура) 
та професійні стандарти для лікарів 
фізичної та реабілітаційної медицини

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство оборони 
України

Протягом
року

164. Впровадження 
міжнародних стандартів 
надання домедичної та

Розробити нормативно-правовий акт 
про впровадження міжнародних 
стандартів на основі медичних технік

Міністерство оборони 
України, складові сил

IV квартал
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медичної допомоги ТССС (Tactical Combat Casualty Care), 
ES (Combat Life Saver), 68W (Combat 
medic), PHTLS (Pre-Hospital Trauma 
Life Support), ATLS (Advanced Trauma 
Life Support)

оборони

Розширення обсягу домедичної 
допомоги, яка може надаватися в 
тактичних умовах без медичної 
освіти, з розширеною домедичною 
підготовкою

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство оборони 
України, складові сектору 
безпеки і оборони України

II квартал

Розроблення та затвердження 
галузевих стандартів щодо надання 
домедичної та медичної допомоги в 
умовах бойових дій, медичної 
допомоги при травмі

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство оборони 
України, складові сектору 
безпеки і оборони України

II квартал

Введення курсу тактичної медицини 
до програм підготовки кадрів для сил 
безпеки та оборони усіх рівнів

Міністерство оборони 
України, складові сектору 
безпеки і оборони України

Протягом
року

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.5. Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву
ЦІЛЬ 2.5.1. Належне соціально-іуманітарне забезпечення персоналу

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Указ Президента України від 12 січня 2004 року № 28 "Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у 

Збройних Силах України"
постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової 

компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої
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розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної 
спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до 
Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
165. Створення прогресивної 

системи інформаційно- 
просвітницької роботи у 
військах (силах), що 
спрямована на 
формування національної 
гідності, духовно- 
моральних цінностей 
захисника України, 
пропаганду військових і 
культурних традицій 
Українського народу

Продовжити удосконалення форм і 
методів військово-патріотичної, 
культурно-виховної та просвітницької 
роботи серед військовослужбовців

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

166. Запровадження служби 
військового духовенства 
(капеланської служби)

Напрацювати пропозиції щодо 
удосконалення законодавства з 
питань запровадження служби 
військового духовенства 
(капеланської служби)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.5.2. Удосконалена система військової освіти та підготовки кадрів
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про оборону України"
Закон України "Про Збройні Сили України"



149

Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
167. Здійснення індивідуальної 

підготовки та 
професіоналізації 
особового складу 
Збройних Сил України з 
урахуванням стандартів 
НАТО

Забезпечити здійснення заходів для 
подальшого отримання допомоги від 
НАТО щодо підготовки навчальних 
програм та підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних та наукових 
працівників вищих військових 
навчальних закладів Збройних Сил 
України у процесі реалізації шостого 
етапу (2018 -  2019 роки) Дорожньої 
карти Програми НАТО 
"Удосконалення військової освіти" 
(DEEP)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити здійснення заходів щодо 
надання допомоги з боку держав -  
членів НАТО для удосконалення 
освітнього процесу підготовки 
офіцерського складу та досягнення у 
подальшому сумісності частин 
(підрозділів) під час спільних дій

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Забезпечити належне функціонування 
курсів підвищення кваліфікації, 
зокрема Вищих академічних курсів на 
базі Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського, для осіб 
офіцерського складу Збройних Сил 
України та державних службовців 
Міністерства оборони України, у 
тому числі перед призначенням на 
посаду

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити практику підготовки 
офіцерських кадрів тактичного, 
оперативно-тактичного, оперативно- 
стратегічного рівнів у військових 
навчальних закладах іноземних 
держав

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити підготовку військових 
фахівців тактичного рівня для 
Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України у військово-морських 
навчальних закладах держав -  членів 
НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити участь фахівців 
Збройних Сил України у наукових та 
науково-практичних заходах 
(конференціях, семінарах, тренінгах, 
стажуваннях) під егідою НАТО,

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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спрямованих на забезпечення 
розвитку і удосконалення системи 
військової освіти та підготовки 
професійних кадрів, узагальнення 
передового досвіду (бойових дій, 
операцій з підтримки миру та 
безпеки, навчань) застосування військ 
(сил) Збройних Сил України
Забезпечити підготовку особового 
складу Збройних Сил України на 
курсах Навчально-наукового центру 
міжнародної миротворчої діяльності 
та Центру імітаційного моделювання 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського 
відповідно до принципів, процедур і 
стандартів НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Забезпечити підготовку особового 
складу Збройних Сил України на 
курсах Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського за напрямком 
узагальнення передового досвіду 
(бойових дій, операцій з підтримки 
миру та безпеки, навчань) 
застосування військ (сил) Збройних 
Сил України

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Впровадити стандарти держав -  
членів НАТО під час підготовки 
курсантів Військового інституту 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
за спеціальністю "Цивільно-військове 
співробітництво"

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

168. Впровадження технологій 
дистанційного навчання 
військових фахівців у 
вищих військових 
навчальних закладах, 
військових навчальних 
підрозділах закладів вищої 
освіти

Забезпечити реалізацію Концепції 
дистанційного навчання у Збройних 
Силах України

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

169. Підвищення ефективності 
мовної підготовки 
військовослужбовців та 
цивільного персоналу 
Збройних Сил України

Реалізувати Концепцію мовної 
підготовки особового складу 
Збройних Сил України щодо 
удосконалення системи управління 
мовною підготовкою та підвищення 
ефективності її програмного 
забезпечення на базі модернізованих 
мовних лабораторій

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Удосконалити систему мовного 
тестування особового складу шляхом 
впровадження процедур мовної 
сертифікації та відповідних 
стандартів НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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170. Удосконалення системи 
підготовки сержантського і 
старшинського складу 
відповідно до принципів та 
підходів, прийнятих у 
державах -  членах НАТО

Продовжити заходи щодо 
розгортання підготовки 
сержантського і старшинського 
складу підвищеного та вищого рівнів

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити практику підготовки 
військових фахівців із числа осіб 
рядового, сержантського і 
старшинського складу у навчальних 
закладах (навчально-тренувальних 
центрах) збройних сил держав -  
членів НАТО

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.5.3. Ефективна система мобілізації та створення військового резерву
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
171. Формування військового 

резерву людських ресурсів 
з урахуванням набутого 
досвіду у створенні 
військового оперативного 
резерву першої черги та 
підготовці резервістів

Забезпечити поступове нарощення 
обсягів резервістів оперативного 
резерву для комплектування 
військових частин бойового складу, 
військових частин стратегічного 
резерву, зокрема Корпусу резерву, 
військових частин (підрозділів) 
територіальної оборони

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Забезпечити поступовий перехід від 
служби у військовому резерві 
Збройних Сил України в 
обов'язковому порядку до 
добровільного порядку її 
проходження шляхом укладання з 
громадянами України контрактів на 
проходження служби у військовому 
резерві (в обсягах до 2 тисяч осіб)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Продовжити практику проведення 
навчальних зборів з резервістами 
оперативного резерву у складі 
бойових військових частин (в обсягах 
до 12 тисяч осіб)

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Розробити план призову резервістів 
оперативного резерву першої черги 
Збройних Сил України на навчальні 
збори на наступний рік

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Прийняти на озброєння 
інформаційно-телекомунікаційну 
систему "Оберіг"

Міністерство оборони 
України

II квартал

172. Створення Єдиного 
державного реєстру 
військовозобов'язаних

Завершити розробку автоматизованої 
системи Єдиного державного реєстру 
військовозобов'язаних

Міністерство оборони 
України

II квартал

Наповнити базу даних Єдиного 
державного реєстру 
військовозобов’язаних з урахуванням

Міністерство оборони 
України

II-IV  
квартали
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відомостей, наданих Центральною 
виборчою комісією

173. Створення територіальних 
центрів комплектування та 
соціальної підтримки 
військовозобов'язаних, 
резервістів, 
військовослужбовців, 
ветеранів війни та 
військової служби, 
пенсіонерів з числа 
військовослужбовців 
Збройних Сил України та 
членів їх сімей

Створити на базі військових 
комісаріатів територіальні центри 
обласного та районного рівня з 
комплектування та соціальної 
підтримки військовозобов’язаних, 
резервістів, військовослужбовців, 
ветеранів війни та військової служби, 
пенсіонерів з числа 
військовослужбовців Збройних Сил 
України та членів їх сімей

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.5.4. Сучасна система кадрового менеджменту
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Закон України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"
Закон України "Про очищення влади"
Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
174. Приведення 

співвідношення 
офіцерського складу та 
військовослужбовців 
рядового, сержантського і 
старшинського складу, які 
проходять військову 
службу за контрактом, до 
показників, прийнятих у 
збройних силах держав -  
членів НАТО

Підготувати керівні документи 
Міністерства оборони України щодо 
введення посад рядового, 
сержантського і старшинського 
складу на заміну окремих посад 
офіцерського складу

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Визначити обґрунтований обсяг 
державного замовлення на підготовку 
військових фахівців тактичного рівня

Міністерство оборони 
України

II-IV  
квартали

175. Уточнення та перегляд 
керівних документів щодо 
управління кар'єрою 
військовослужбовців

Сформувати резерв 
військовослужбовців та службовців 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України для 
просування по службі на 2019 рік

Міністерство оборони 
України

II квартал

Внести зміни до Положення про 
типовий алгоритм управління 
кар’єрою військовослужбовця та 
порядок його застосування

Міністерство оборони 
України

III квартал

Внести зміни до Положення про 
паспорт військової посади та порядок 
його застосування

Міністерство оборони 
України

III квартал
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Сформувати оновлені збірники 
паспортів військових посад і типових 
алгоритмів кар'єри офіцерів та 
професійних солдат і сержантів

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Підрозділ II. II. СЕКТОР БЕЗПЕКИ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.6. Реформування Міністерства внутрішніх справ України 

Акти законодавства, на основі яких розроблені Стратегічна мета та Цілі
Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України"
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 "Про затвердження Положення про 

Міністерство внутрішніх справ України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-р "Питання реформування органів 

внутрішніх справ України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 1023-р "Про схвалення Стратегії 

розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року"
ЦІЛЬ 2.6.1. Удосконалення алгоритмів формування та координації реалізації державної політики у сферах

компетенції органів системи Міністерства внутрішніх справ України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади"_______________________________________________________________________________
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
176. Впровадження в службову 

діяльність органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України сучасних 
методів формування 
державної політики у сфері 
внутрішніх справ

Проаналізувати з урахуванням 
міжнародного досвіду питання 
необхідності впровадження в 
службову діяльність органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України сучасних методів 
формування та аналізу державної 
політики

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

II квартал

Розробити методику формування 
державної політики у сферах 
компетенції органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

II квартал
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Провести навчання працівників 
органів системи Міністерства 
внутрішніх справ України з питань 
використання методики формування 
державної політики у сферах 
компетенції органів системи

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

IV квартал

177. Удосконалення 
організаційно-правового 
регулювання та 
методичного забезпечення 
аналітичної роботи в 
органах системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Провести дослідження стану 
організаційно-правового регулювання 
та методичного забезпечення 
аналітичної роботи в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

II квартал

Розробити методику з аналітичної 
роботи в органах системи

Міністерство внутрішніх 
справ України,

II квартал
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Міністерства внутрішніх справ 
України

Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

Провести навчання працівників 
органів системи Міністерства 
внутрішніх справ України із 
застосування методики в аналітичній 
роботі

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

IV квартал

178. Створення єдиної системи 
ситуаційного управління 
органами системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Розробити положення про єдину 
систему ситуаційного управління 
органами системи Міністерства 
внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної

II квартал
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«

гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба

Впровадити та забезпечити 
функціонування єдиної системи 
ситуаційного управління органами 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України

III квартал

Провести навчання з працівниками 
органів системи Міністерства 
внутрішніх справ України з питань 
функціонування єдиної системи 
ситуаційного управління органами 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби

IV квартал
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України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України

179. Запровадження механізмів 
стратегічного 
міжвідомчого планування 
на основі спроможностей

Створити консультативно-дорадчий 
орган з питань довгострокового 
планування (у тому числі на основі 
спроможностей)

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України

II квартал

Створити міжвідомчу робочу групу 
експертного рівня з питань 
планування на основі спроможностей

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій,

III квартал
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Державна міграційна 
служба України

Створити типові організаційні 
структури в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України, відповідальні за стратегічне 
планування

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України

IV квартал

ЦІЛЬ 2.6.2. Удосконалення системи управління людськими ресурсами в органах системи
Міністерства внутрішніх справ України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про очищення влади"
Закон України "Про запобігання корупції"
Закон України "Про державну службу"
Указ Президента України від 18 липня 2011 року № 769 "Питання управління державною службою в Україні"
Указ Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади"
постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, 

призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
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військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей"

постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"

постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 "Питання присвоєння рангів державних 
службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
180. Запровадження 

обґрунтованої моделі 
єдиної системи управління 
організацією освітньої та 
наукової діяльності в 
органах системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Розробити зміни до законодавства 
щодо створення єдиної системи 
організації освітньої та наукової 
діяльності в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України та забезпечити комунікацію 
вимог до неї з органами системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерство освіти 
України, Національна 
поліція України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій

ІІ-ІУ квартал

Створити механізм комплексного 
моніторингу якості освіти, 
ефективності та успішності 
професійної діяльності випускників 
закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерство освіти 
України, Національна 
поліція України, Головне 
управління Національної

ІІ-ІУ квартал
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Міністерства внутрішніх справ 
України та органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій

181. Удосконалення програм 
безперервного 
професійного розвитку 
персоналу Міністерства 
внутрішніх справ України

Запровадити дистанційні онлайн- 
курси в системі післядипломної 
освіти у закладах вищої освіти із 
специфічними умовами навчання 
Міністерства внутрішніх справ 
України та органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій

Протягом
року

182. Розвиток медичної служби 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Забезпечити участь у заходах з 
удосконалення системи підготовки та 
перепідготовки працівників медичної 
служби Міністерства внутрішніх 
справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України

Протягом
року

Забезпечити участь представників 
медичної служби Міністерства 
внутрішніх справ України у 
засіданнях робочих груп НАТО з 
питань медичного забезпечення

Міністерство внутрішніх 
справ України

Протягом
року
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Здійснити підвищення кваліфікації та 
сертифікації фахівців, які надають 
психологічні послуги

Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство соціальної 
політики України, 
Міністерство освіти і 
науки, Міністерство у 
справах ветеранів 
України, обласні державні 
адміністрації, 
Міністерство внутрішніх 
справ України

Протягом
року

Забезпечити обмін досвідом щодо 
здійснення аеромедичної евакуації

Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України

Протягом
року

Здійснити сертифікацію тренінгових 
центрів Міністерства внутрішніх 
страв України з надання домедичної 
допомоги за стандартами НАТО у 
рамках Програми НАТО "Наука 
заради миру та безпеки"

Міністерство внутрішніх 
справ України

Протягом
року

Забезпечення медично-лікувального 
центру "Пуща-Водиця" медичним 
обладнанням для фізичної та 
психологічної реабілітації

Міністерство внутрішніх 
справ України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.6.3. Удосконалення системи захисту інформаційних ресурсів та інформації, кіберзахисту інформаційно- 
телекомунікаційних систем органів системи Міністерства внутрішніх справ України
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
Закон України "Про захист персональних даних”
Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
Указ Президента України від 22 травня 1998 року № 505 "Про Положення про порядок здійснення 

криптографічного захисту інформації в Україні"
Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229 "Про Положення про технічний захист інформації в 

Україні"
Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"
Указ Президента України від 13 лютого 2017 року № 32 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"
Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України"
постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 180 "Про затвердження Положення про 

забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"

постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1772 "Про затвердження Порядку взаємодії 
органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та 
телекомунікаційних системах"

постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 "Про затвердження Правил забезпечення 
захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
183. Створення галузевих 

центрів реагування на 
кіберзагрози Міністерства 
внутрішніх справ України 
та органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Розробити план пріоритетних дій 
щодо створення центрів реагування 
на кіберзагрози Міністерства 
внутрішніх справ України та органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

IV квартал

Підготувати пропозиції щодо 
фінансування створення центрів 
реагування на кіберзагрози 
Міністерства внутрішніх справ 
України та органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з

IV квартал
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надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

184. Впровадження та 
забезпечення
функціонування в органах 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України 
систем управління 
інформаційною безпекою

Визначити об'єкти критичної 
інформаційної інфраструктури, на 
яких необхідно впроваджувати 
систему управління інформаційною 
безпекою

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

III квартал

Розробити нормативні та розпорядчі 
документи щодо впровадження 
систем управління інформаційною 
безпекою

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної

IV квартал
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прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

185. Розроблення 
організаційно-технічних 
заходів з попередження та 
реагування на кіберзагрози

Визначити порядок взаємодії органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України щодо попередження та 
реагування на кіберзагрози

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

III квартал

Визначити порядок реєстрації та 
обробки кіберзагроз

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне

III квартал
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управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

Визначити порядок надання 
рекомендацій органам системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України щодо протидії кібератакам

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Державна міграційна 
служба України, заклади, 
установи і підприємства 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України

III квартал
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186. Створення резервного 
центру обробки даних 
Міністерства внутрішніх 
справ України

Здійснити заходи щодо створення 
резервного центру обробки даних 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Міністерство внутрішніх 
справ України

IV квартал

ЦІЛЬ 2.6.4. Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в органах системи
Міністерства внутрішніх справ України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної 
системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні (ратифікована Законом України від 7 червня 2018 року 
№ 2452-УШ)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
187. Розбудова спроможностей 

органів системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України у галузі 
забезпечення новою 
авіаційною технікою

Здійснити процедуру прийому 
авіаційної техніки від компанії 
"AIRBUS HELICOPTERS SAS" 
відповідно до Угоди між Урядом 
України та Урядом Французької 
Республіки щодо офіційної підтримки 
у створенні єдиної системи авіаційної 
безпеки та цивільного захисту в 
Україні

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державне 
підприємство "Українське 
авіаційно-транспортне 
підприємство "Хорів - 
АВІА"

II півріччя
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188. Створення Єдиного 
державного сервісного 
центру для технічного 
обслуговування та ремонту 
авіаційної техніки 
"AIRBUS HELICOPTERS 
SAS"

Отримати технічну, нормативну і 
дозвільну документацію від компанії 
"AIRBUS HELICOPTERS SAS" для 
створення Єдиного державного 
сервісного центру з питань 
технічного обслуговування та 
ремонту авіаційної техніки "AIRBUS 
HELICOPTERS SAS"

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II квартал

Відпрацювати технічну документацію 
відповідно до вимог компанії 
"AIRBUS HELICOPTERS SAS" щодо 
організації технічного забезпечення 
авіаційної техніки, підготовки 
льотного складу і льотно-технічних 
фахівців

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II-III 
квартали

Розробити необхідні нормативно- 
правові акти для забезпечення 
створення та функціонування 
Єдиного державного сервісного 
центру з питань технічного 
обслуговування та ремонту авіаційної

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна

II півріччя
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техніки "AIRBUS HELICOPTERS 
SAS"

служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Створити та частково забезпечити 
функціонування Єдиного державного 
сервісного центру з питань 
технічного обслуговування та 
ремонту авіаційної техніки "AIRBUS 
HELICOPTERS SAS"

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II півріччя

Створити та частково забезпечити 
функціонування мобільних сервісних 
центрів з підтримки авіаційної 
техніки "AIRBUS HELICOPTERS 
SAS" в органах системи Міністерства 
внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II півріччя

189. Проведення навчань 
спеціалістів льотного та 
льотно-технічного складу

Забезпечити підготовку та навчання 
спеціалістів льотного та льотно- 
технічного складу на базі компанії

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної

Протягом
року
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для подальшої експлуатації 
авіаційної техніки 
"AIRBUS HELICOPTERS 
SAS”

"AIRBUS HELICOPTERS SAS" за 
кордоном

гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Провести в Україні навчання 
спеціалістів льотного та льотно- 
технічного складу з метою набуття 
власної кадрової спроможності

Міністерство внутрішніх 
справ України, Головне 
управління Національної 
гвардії України, 
Національна поліція 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II-IV  
квартали

ЦІЛЬ 2.6.5. Створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
190. Реалізація організаційних 

заходів для створення 
системи екстреної 
допомоги населенню за

Здійснити із залученням іноземних 
експертів оцінку спроможностей 
діючих ситуаційних центрів, чергових 
та диспетчерських служб, підрозділів

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України, Державна

II квартал
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єдиним телефонним 
номером 112

інформаційного забезпечення до 
впровадження системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112

служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України, 
Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України, 
Міністерство 
інфраструктури України, 
обласні, Київська міська 
державні адміністрації

Провести аудит напрацьованих 
раніше меморандумів про взаємодію з 
іноземними урядами, проектної 
документації, техніко-економічних 
обґрунтувань побудови, комерційних 
пропозицій тощо в рамках 
попередньої діяльності зі створення 
системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним 
номером 112

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерство охорони 
здоров'я України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

II-IV
квартали

Розробити концепцію впровадження 
та проектної документації щодо 
побудови системи екстреної

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція

II-IV
квартали
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України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій,
Міністерство охорони 
здоров'я України,
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального 
господарства України,
Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України,
Міністерство 
інфраструктури України, 
обласні, Київська міська 
державні адміністрації

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.7. Розвиток Національної гвардії України

ЦІЛЬ 2.7.1. Дієва система управління та система зв'язку

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про Національну гвардію України"
Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229 "Про Положення про технічний захист інформації в 

Україні"
Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони

допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112
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України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України"
Указ Президента України від 15 березня 2017 року № 62 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній 
безпеці України"

постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року №1126 "Про затвердження Концепції технічного 
захисту інформації в Україні"

постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 180 "Про затвердження Положення про 
забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"

постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208 "Про затвердження Національної таблиці 
розподілу смуг радіочастот України"

постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 "Про затвердження Правил забезпечення 
захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

191. Реорганізація органів 
військового управління 
Національної гвардії 
України відповідно до 
принципів побудови та 
функціонування органів 
військового управління 
військових формувань 
держав -  членів НАТО з 
урахуванням специфіки

Розробити план дій з реорганізації 
органів військового управління 
Національної гвардії України на 
період до 2020 року

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

II квартал
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діяльності Національної 
гвардії України

Провести трансформацію головного 
органу військового управління 
Національної гвардії України 
відповідно до принципів побудови та 
функціонування органів військового 
управління військових формувань 
держав -  членів НАТО з урахуванням 
особливостей Національної гвардії 
України

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

192. Нарощування 
спроможностей пунктів 
управління Національної 
гвардії України

Доукомплектувати допоміжні пункти 
управління Національної гвардії 
України спеціальними автомобілями, 
засобами зв'язку та інформатизації, 
майном логістики та інженерної 
служби

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

193. Розгортання єдиного 
захищеного 
телекомунікаційного 
простору

Замінити застаріле аналогове 
обладнання відомчої телефонної 
мережі військових частин 
Національної гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Розгорнути локальні комп'ютерні 
мережі Національної гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Розгорнути мережі спеціального 
зв'язку для забезпечення обміном 
мовною та документованою

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року
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інформацією з обмеженим доступом 
та інформацією, що становить 
державну таємницю, до військових 
частин безпосереднього 
підпорядкування

194. Створення інформаційної 
системи управління 
ресурсами

Впровадити підсистеми "АСУВ 
Сокіл”:
- електронного документообігу;
- обробки інформації з обмеженим 
доступом;
- реєстрації військових кадрів, 
об'єктів та ресурсів;
- реєстрації організаційно-штатної 
структури;
- забезпечення системи логістики

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

195. Розроблення та 
впровадження ефективної 
та дієвої системи 
стратегічних комунікацій

Розробити та затвердити документи, 
які вдосконалюють механізм 
координації та співпраці між 
суб'єктами стратегічних комунікацій 
на всіх рівнях

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Продовжити трансформацію 
підрозділів комунікації Національної 
гвардії із запровадженням принципів 
стратегічних комунікацій

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Провести курси з питань стратегічних 
комунікацій для офіцерів інформації 
та комунікації Національної гвардії

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року
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України
Інтегрувати курс з питань 
стратегічних комунікацій до 
навчальних програм Національної 
академії Національної гвардії України 
для спеціалістів тактичного та 
оперативно-тактичного рівнів

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

196. Автоматизація процесів 
управління вогнем 
підрозділів бойового 
забезпечення Національної 
гвардії України

Запровадити автоматизовану систему 
збору, обробки, відображення та 
дослідження інформації Віраж- 
Планшет в ланці командир бригади 
(полку), командир дивізіону (батареї) 
в підрозділах протиповітряної 
оборони Національної гвардії 
України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Забезпечити проведення спільних зі 
Збройними Силами України 
визначальних випробувань виробу 
"КУТ-Р" на базі автоматизованої 
системи управління вогнем 
"Кропива"

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.7.2. Ефективна підготовка військ

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 575 "Про затвердження Положення про порядок 

застосування вогнепальної зброї”
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постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 
освіти"

постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 263 "Г 
систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка 
контролю ядерних матеріалів"

постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 607 
резерву людських ресурсів"

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 10 
застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гва

“Про створення єдиної системи військової

ро затвердження Положення про державну 
ції фахівців з фізичного захисту, обліку та

"Про затвердження структури військового

24 "Про затвердження переліку та Правил 
рдії під час виконання службових завдань"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
197. Удосконалення навчальної 

матеріально-технічної бази 
центрів підготовки 
підрозділів Національної 
гвардії України

Продовжити будівництво навчальних 
об'єктів Міжнародного міжвідомчого 
багатопрофільного центру підготовки 
підрозділів Національної гвардії 
України (с.Старе Бориспільського 
району Київської області)

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Удосконалити навчальні об'єкти 
Навчального центру Національної 
гвардії України (м.Золочів Львівської 
області) та центру підготовки 
підрозділів Західного оперативно- 
територіального об'єднання (с.Старий 
Лисець Тисьменицького району 
Івано-Франківської області)

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

198. Підвищення ефективності 
мовної підготовки

Створити відділення мовної 
підготовки в центрах підготовки

Головне управління 
Національної гвардії

Протягом
року
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особового складу 
Національної гвардії 
України

підрозділів Національної гвардії 
України

України

Забезпечити залучення особового 
складу до інтенсивних курсів з 
вивчення іноземних мов на базі 
Національної академії Національної 
гвардії України та інших курсів з 
вивчення іноземних мов в Україні та 
за кордоном

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

199. Забезпечення створення 
рівних можливостей жінок 
і чоловіків для 
проходження військової 
служби в Національній 
гвардії України

Проаналізувати нормативно-правові 
та організаційно-розпорядчі акти 
Національної гвардії України щодо їх 
відповідності вимогам законодавства 
для визначення дискримінаційних 
аспектів, що перешкоджають 
дотриманню принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків для 
проходження військової служби

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Впровадити проведення тендерно- 
правової експертизи проектів 
нормативно-правових актів 
Національної гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

200. Удосконалення системи 
психологічного 
забезпечення особового 
складу Національної 
гвардії України

Впровадити стандарти з підготовки 
фахівців-психологів на базі 
Національної академії Національної 
гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року
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Закупити сучасні прилади 
біологічного зворотного зв'язку 
(біофідбеки)

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Створити мобільні центри 
психологічної підтримки особового 
складу Національної гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Запровадити в підрозділах 
Національної гвардії України 
програмно-технічний комплекс 
"Автоматизоване робоче місце 
психолога"

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

201. Створення необхідного 
військового резерву 
Національної гвардії 
України, здатного 
посилювати угруповання 
військ (сил), забезпечувати 
ротацію військ (сил), їх 
поповнення та заміну на 
випадок втрати 
боєздатності

Провести збори з резервістами та 
військовозобов'язаними

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

202. Створення в Національній 
академії Національної 
гвардії України підрозділу 
Євроатлантичної інтеграції

Розробити концепцію створення 
підрозділу Євроатлантичної інтеграції 
та організувати підготовку його 
особового складу

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Опрацювати навчальні програми із 
залученням дорадчої допомоги 
міжнародних експертів

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року
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ЦІЛЬ 2.7.3. Зміна системи логістики
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 року № 819 "Про взаємодію медичних служб Збройних 
Сил та інших військових формувань із державною системою охорони здоров'я і створення загальнодержавної системи 
екстремальної медицини"

постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923 "Про затвердження Порядку надання 
медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями"

постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446 "Про затвердження Порядку забезпечення 
санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів 
військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей"

постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 412 "Про утворення Координаційного центру з 
питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров'я"

постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 686 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з 
питань створення єдиної системи логістики сил оборони"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
203. Реорганізація 

організаційної структури 
логістики Національної 
гвардії України

Трансформувати організаційно- 
штатну структуру Національної 
гвардії України за напрямом 
логістики

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Забезпечити перехід на 
автоматизовану систему управління 
логістичними процесами та створення 
електронної бази обліку складських 
запасів

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року
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204. Удосконалення медичного 
забезпечення з'єднань, 
військових частин і 
навчальних центрів 
(закладів) Національної 
гвардії України

Забезпечити потреби в медичній 
техніці (санітарному транспорті) 
з’єднань, військових частин, центрів і 
навчальних закладів Національної 
гвардії України, розширити напрями 
роботи лікувально-профілактичних 
закладів

Г оловне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

205. Поліпшення
інфраструктури санаторно- 
курортних закладів 
Національної гвардії 
України

Забезпечити реконструкцію та 
обладнання приміщень Медичного 
центру "Нові Санжари" Національної 
гвардії України для надання послуг з 
медико-психологічної, психологічної 
реабілітації

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Вдосконалити та розширити житлово- 
побутовий фонд Медичного 
реабілітаційного центру "Тополя" 
Національної гвардії України

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

Провести реконструкцію та 
капітальний ремонт будівель, споруд 
та комунікацій філії Медичного 
реабілітаційного центру "Тополя" 
санаторію "Зелений Мис", 
опрацювати організаційно-штатну 
структуру зазначеного лікувального 
закладу

Головне управління 
Національної гвардії 
України

Протягом
року

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.8. Розвиток Національної поліції України
ЦІЛЬ 2.8.1. Функціональна та структурна розбудова системи Національної поліції України
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про Національну поліцію"
Указ Президента України від 28 лютого 2015 року № 115 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 25 січня 2015 року "Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України"
постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 "Про утворення територіальних органів 

Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
206. Створення, розбудова та 

організаційне забезпечення 
мережі ситуаційних 
центрів Національної 
поліції

Запровадити у діяльність центрів 
алгоритми щодо форм та методики 
дослідження оперативної обстановки

Національна поліція 
України

IV квартал

207. Розвиток спроможностей 
підрозділів поліції на воді 
та повітряної підтримки

Забезпечити присутність поліції на 
основних об'єктах інфраструктури 
водного транспорту та найбільш 
значних водних об'єктах

Національна поліція 
України

IV квартал

Забезпечити використання 
безпілотних літальних апаратів та 
безпілотних авіаційних комплексів у 
службовій діяльності підрозділів 
Національної поліції України

Національна поліція 
України

IV квартал

Опрацювати питання щодо 
доцільності створення в Національній 
поліції України окремого 
спеціального авіаційного підрозділу 
поліції

Національна поліція 
України

IV квартал
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208. Розвиток системи 
ювенальної превенції

Удосконалити механізми розшуку 
дітей, які зникли безвісти

Національна поліція 
України

IV квартал

209. Розвиток підрозділів 
стратегічних розслідувань

Продовжити роботу з якісного та 
належного комплектування 
підрозділів стратегічних розслідувань 
в територіальних органах 
Національної поліції України

Національна поліція 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 2.8.2. Ефективні розкриття та розслідування кримінальних правопорушень
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"
Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
Закон України "Про боротьбу з тероризмом"
Указ Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією"
Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"
постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92 "Про затвердження Положення про єдину 

державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
210. Посилення інституційної 

спроможності 
Національної поліції 
України щодо протидії 
організованій злочинності

Запровадити ефективні форми та 
методи оперативно-розшукової 
діяльності, пов’язані з проведенням 
негласних слідчих (розшукових) дій

Національна поліція 
України

IV квартал
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211. Забезпечення належного 
рівня аналітичної роботи в 
діяльності Національної 
поліції України

Запровадити кримінальний аналіз 
в діяльність Національної поліції 
України

Національна поліція 
України

II квартал

212. Підвищення 
спроможностей 
вибухотехнічної служби 
Національної поліції 
України

Забезпечити послідовне 
впровадження міжнародних 
стандартів якості, компетентності і 
безпеки у повсякденну діяльність 
вибухотехнічних підрозділів 
Національної поліції України на 
основі розвитку професійної 
співпраці із зарубіжними партнерами, 
активного запозичення та творчої 
адаптації світового досвіду у роботі із 
запобігання терористичним актам та 
кримінальним правопорушенням, що 
пов'язані з використанням вибухових 
пристроїв і речовин

Національна поліція 
України

IV квартал

213. Підвищення
спроможностей підрозділів 
кіберполіції Національної 
поліції України з 
запобігання, виявлення, 
припинення та розкриття 
кіберзлочинів

Удосконалити технічне оснащення 
підрозділів кіберполіції Національної 
поліції України, зокрема, персональних 
автоматизованих робочих місць, 
мобільного обладнання для реагування 
на кіберінциденти, захищених 
приватних віртуальних каналів зв'язку

Національна поліція 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 2.8.3. Підвищення інформаційної безпеки підрозділів Національної поліції України та розвиток
інформаційно-аналітичного забезпечення
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про телекомунікації"
Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229 "Про Положення про технічний захист інформації в 

Україні"
Указ Президента України від 13 лютого 2017 року № 32 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"
постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1772 "Про затвердження Порядку взаємодії 

органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та 
телекомунікаційних системах"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

214. Побудова сучасної 
телекомунікаційної мережі 
Національної поліції 
України

Розробити робочий проект створення 
відомчої телекомунікаційної мережі 
Національної поліції України

Національна поліція 
України

IV квартал

215. Створення цифрової 
системи радіозв'язку в 
окремих органах та 
підрозділах Національної 
поліції України

Здійснити впровадження цифрової 
системи радіозв'язку для окремих 
органів (підрозділів) Головних 
управлінь Національної поліції 
України в Сумській області та 
м.Києві

Національна поліція 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 2.8.4. Формування професійного кадрового персоналу Національної поліції України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про запобігання корупції"
постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"
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постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської 
діяльності"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

216. Забезпечення
внутрішнього контролю та 
запобігання корупції в 
органах та підрозділах 
Національної поліції 
України

Удосконалити організацію роботи з 
викривачами

Національна поліція 
України

IV квартал

217. Організація первинної 
професійної підготовки 
поліцейських, яких вперше 
прийнято на службу в 
поліцію

Надати базові знання поліцейським з 
урахуванням їхньої майбутньої 
оперативно-службової діяльності

Національна поліція 
України

Протягом
року

218. Забезпечення внутрішньої 
безпеки в органах поліції

Удосконалити нормативно-правову 
базу з питань забезпечення власної 
безпеки та внутрішнього контролю в 
органах поліції, а також 
інформаційно-аналітичних та 
матеріально-технічних можливостей 
підрозділів внутрішньої безпеки

Національна поліція 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.8.5. Ефективне забезпечення публічної безпеки і порядку, зменшення аварійності дорожнього руху
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про дорожній рух"
Указ Президента України від 18 лютого 2002 року № 143 "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку,
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охорони прав і свобод громадян"
постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 "Про Правила дорожнього руху"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

219. Розвиток спроможностей 
патрульної поліції

Розширити мережу обслуговування 
підрозділами патрульної поліції 
автомобільних доріг міжнародного та 
національного значення

Національна поліція 
України

IV квартал

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.9. Розвиток Державної прикордонної служби України
ЦІЛЬ 2.9.1. Посилений захист окремих ділянок державного кордону України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державний кордон України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р "Про затвердження плану заходів 

щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, 
Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих 
до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 1149-р "Про схвалення Концепції 
інтегрованого управління кордонами"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р "Про схвалення Стратегії 
розвитку Державної прикордонної служби"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 626-р "Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
220. Інженерно-технічне 

облаштування українсько- 
російського державного 
кордону в межах 
Чернігівської, Сумської, 
Харківської та Луганської 
областей, українсько- 
молдовського державного 
кордону, територій, 
прилеглих до 
адміністративної межі з 
тимчасово окупованою 
територією Автономної 
Республіки Крим, з метою 
підвищення рівня їх 
захищеності

Забезпечити виконання робіт, 
визначених планом заходів щодо 
інженерно-технічного облаштування 
українсько-російського державного 
кордону в межах Чернігівської, 
Сумської, Харківської та Луганської 
областей, українсько-молдовського 
державного кордону, територій, 
прилеглих до адміністративної межі з 
тимчасово окупованою територією 
Автономної Республіки Крим

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

221. Розвиток системи 
підрозділів швидкого 
(оперативного) реагування 
Державної прикордонної 
служби України

Сформувати у Державній 
прикордонній службі України нові 
підрозділи швидкого (оперативного) 
реагування, у тому числі підготувати 
персонал та забезпечити його 
спеціальною екіпіровкою

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.9.2. Удосконалена система стратегічного планування діяльності та розвитку
Державної прикордонної служби України
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу"
Закон України "Про Державну прикордонну службу України"
постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533 "Про затвердження Положення про 

Адміністрацію Державної прикордонної служби України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

222. Вивчення досвіду держав -  
членів НАТО у сфері 
стратегічного планування 
прикордонних відомств

Провести консультації з метою 
обміну відповідним досвідом зі 
Службою охорони державного 
кордону при Міністерстві внутрішніх 
справ Литовської Республіки з питань 
стратегічного планування

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II, IV 
квартали

Забезпечити участь представників 
Адміністрації Державної 
прикордонної служби України у 
роботі робочих груп підкомітетів 
Комітету реформ Міністерства 
оборони України з питань 
реформування у сфері планування

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Міністерство 
оборони України

Протягом
року

223. Підготовка до створення 
підрозділів стратегічного 
планування в Державній 
прикордонній службі 
України

Розробити організаційно-штатну 
структуру та фінансово-економічне 
обґрунтування створення підрозділів 
стратегічного планування в 
Державній прикордонній службі 
України

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II квартал
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Підготувати та затвердити положення 
про підрозділи стратегічного 
планування в Державній 
прикордонній службі України

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.9.3 Реагування на загрози у сфері безпеки державного кордону України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державний кордон України"
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
224. Проведення спільно 3 

представниками 
прикордонних відомств 
Республіки Польща, 
Словацької Республіки, 
Румунії, Угорщини, 
Республіки Молдова та 
Республіки Білорусь 
аналізу загроз у сфері 
безпеки державного 
кордону

Провести спільні робочі зустрічі 3 
дослідження ризиків у сфері безпеки 
державного кордону з 
представниками прикордонних 
відомств Республіки Польща, 
Словацької Республіки, Румунії, 
Угорщини, Республіки Молдова та 
Республіки Білорусь

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II квартал

ЦІЛЬ 2.9.4 Удосконалена система інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державний кордон України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 439-р "Про затвердження плану заходів
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щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, 
Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих 
до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
225. Реорганізація підрозділів 

інженерного та технічного 
забезпечення Державної 
прикордонної служби 
України

Внести зміни до організаційно- 
штатних структур підрозділів 
інженерного та технічного 
забезпечення Державної 
прикордонної служби України

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II-IV  
квартали

226. Оновлення парку 
бронетанкової техніки, 
транспортних засобів 
спеціального призначення, 
озброєння підрозділів 
спеціального призначення 
Державної прикордонної 
служби України

Забезпечити виконання державного 
оборонного замовлення, проведення 
процедур закупівель

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

III, IV 
квартали

227. Модернізація постів 
технічного спостереження 
Державної прикордонної 
служби України на 
узбережжі Азовського 
моря

Замінити на постах технічного 
спостереження на узбережжі 
Азовського моря радіолокаційні 
станції застарілого парку

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

III, IV 
квартали

ЦІЛЬ 2.9.5 Набуття спроможностей авіації Державної прикордонної служби України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України !,Про Державну прикордонну службу України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
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України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

228. Набуття авіаційним 
персоналом навичок 
льотної та технічної 
експлуатації гелікоптерів 
МІ-8МСБ

Забезпечити періодичне проходження 
авіаційним персоналом тренажної 
підготовки на комплексному 
тренажері гелікоптера МІ-8МСБ

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II-IV  
квартали

229. Модернізація гелікоптерів 
МІ-8СМВ в транспортно- 
санітарний варіант 
МІ-8МСБ

Моніторинг і співпраця з 
потенційними вітчизняними та 
зарубіжними виконавцями 
модернізації літаків

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II півріччя

ЦІЛЬ 2.9.6. Розвиток доброчесності та боротьба з корупцією у Державній прикордонній службі України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Державну прикордонну службу України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

230. Обмін досвідом та 
координація спільних з 
іноземними партнерами 
заходів щодо 
попередження та протидії 
корупційним проявам у

Провести спільні робочі зустрічі 3 
питань боротьби з корупцією з 
представниками прикордонних 
відомств Республіки Польща, 
Словацької Республіки, Румунії, 
Угорщини, Республіки Молдова,

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року
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прикордонних відомствах Республіки Білорусь, Литовської 
Республіки та Латвійської Республіки

231. Підвищення професійної 
кваліфікації особового 
складу Державної 
прикордонної служби 
України

Забезпечити участь представників 
підрозділів забезпечення внутрішньої 
та власної безпеки Адміністрації 
Державної прикордонної служби 
України в навчальних заходах з 
метою самовдосконалення та 
підвищення кваліфікації з питань 
припинення корупційних та 
службових правопорушень

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.9.7. Удосконалена система управління людськими ресурсами
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Державну прикордонну службу України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
232. Вдосконалення системи 

управління особовим 
складом Державної 
прикордонної служби 
України

Оптимізувати співвідношення 
категорій особового складу 
Державної прикордонної служби 
України відповідно до їх структури і 
чисельності та загальноприйнятих 
показників у збройних силах держав -  
членів НАТО

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

233. Покращення системи 
підготовки особового 
складу Державної 
прикордонної служби 
України

Забезпечити системне підвищення 
кваліфікації персоналу упродовж 
служби відповідно до стандартів 
держав — членів НАТО

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Протягом
року
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234. Забезпечення 
військовослужбовців 
Державної прикордонної 
служби України та членів 
їхніх сімей жилими 
приміщеннями

Підготувати та затвердити документи 
з питань забезпечення фінансування 
будівництва об'єктів житлового 
призначення на рік

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II квартал

ЦІЛЬ 2.9.8. Ефективне медичне забезпечення

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Державну прикордонну службу України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

235. Упровадження сучасних 
технологій надання 
медичної допомоги 
пораненим (травмованим) 
та хворим
військовослужбовцям 
Державної прикордонної 
служби України відповідно 
до клінічних протоколів та 
інших галузевих стандартів 
держав — членів НАТО у 
сфері охорони здоров'я

Здійснити аналіз визначених 
принципів та стандартів надання 
медичної допомоги у державах — 
членах НАТО, зокрема правил 
доказової медицини та належної 
клінічної практики

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал
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Впровадити обов’язкову обліково- 
медичну документацію згідно зі 
стандартами НАТО

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

Стандартизувати лікувальний процес 
у системі медичного забезпечення 
шляхом впровадження клінічних 
алгоритмів та протоколів з медичної 
практики згідно зі стандартами НАТО

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

Визначити та затвердити 
перспективну систему медичного 
забезпечення, яка базується на 
національних стандартах і враховує 
стандарти НАТО та інтегрована з 
системою цивільної охорони здоров'я

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

236. Впровадження стандартів 
НАТО у сфері медичного 
забезпечення особового 
складу Державної 
прикордонної служби 
України

Забезпечити стандартизацію та 
впровадити методику проведення 
медичної реабілітації поранених 
військовослужбовців для відновлення 
фізичних, психологічних і соціальних 
функцій

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

II квартал

Вивчити та забезпечити адаптацію 
Стандартів НАТО АІР-4Л0 ’’Спільна 
доктрина з медичного забезпечення" 
в частині сумісності системи 
стандартизації та кодифікації

Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

Вивчити та забезпечити адаптацію 
Стандарту НАТО АМЕБР-І.б

Адміністрація Державної 
прикордонної служби

IV квартал
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"Настанови з контролю надання України
медичної допомоги" та Угоди зі
стандартизації НАТО 2560 "Контроль
медичних лікувальних установ
НАТО" з метою модернізації
матеріально-технічної та
реабілітаційної бази відомчих
закладів охорони здоров'я

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.10. Розвиток Державної міграційної служби України

ЦІЛЬ 2.10.1. Автоматизація процесів з реалізації державної політики у сфері міграції 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Єдиний державний демографічного реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 606 "Деякі питання електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів"

постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 784 "Про затвердження Порядку ведення 
Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими 
суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

237. Підключення центрів 
надання адміністративних 
послуг до Єдиного 
державного
демографічного реєстру

Підключити в установленому порядку 
до Єдиного державного 
демографічного реєстру центри 
надання адміністративних послуг, які 
забезпечені необхідним обладнанням 
та захищеними каналами зв'язку і

Державна міграційна 
служба України

Протягом
року
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подали заявки на підключення до 
державних реєстрів

238. Розбудова інфраструктури 
Єдиного державного 
демографічного реєстру та 
Національної системи 
біометричної верифікації 
та ідентифікації громадян 
України, іноземців та осіб 
без громадянства

Забезпечити оформлення та видачу 
засобами Єдиного державного 
реєстру документів, що посвідчують 
особу, підтверджують громадянство 
України чи її спеціальний статус, 
громадянам України та іноземцям

Державна міграційна 
служба України

Протягом
року

Забезпечити функціонування 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем Державної міграційної служби 
України

Державна міграційна 
служба України

Протягом
року

239. Розбудова Єдиної 
інформаційно-аналітичної 
системи управління 
міграційними процесами

Створити комплексні системи захисту 
інформації в територіальних органах 
Державної міграційної служби 
України, пунктах тимчасового 
розміщення біженців та пунктах 
тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства

Державна міграційна 
служба України

грудень 
2019 року

Розробити (оновити) спеціальне 
програмне забезпечення обліку 
відомостей про викрадені, втрачені, 
знищені та оголошені недійсними 
документи у сферах міграції

Державна міграційна 
служба України

грудень 
2019 року
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.11. Єдина державна система цивільного захисту України
ЦІЛЬ 2.11.1. Набуття спроможностей Державної служби України з надзвичайних ситуацій для оперативного та

комплексного реагування на надзвичайні ситуації

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Кодекс цивільного захисту України
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 61-р "Про схвалення Стратегії реформування 

системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

240. У досконалення 
законодавства щодо 
об'єктів підвищеної 
небезпеки

Розробити та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проект 
закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо об'єктів підвищеної небезпеки 3 
метою наближення законодавства 
України до вимог Директиви 
2012/18/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 4 липня 
2012 року про контроль значних 
аварій, пов'язаних з небезпечними 
речовинами, що змінює та в 
подальшому скасовує Директиву 
96/82/ЄС Ради ЄС

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

241. Методична та практична 
допомога органам 
місцевого самоврядування

Провести спільні наради, семінари, 
зустрічі у форматі круглих столів 
тощо з питань утворення та

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
органи місцевого

Протягом
року
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щодо утворення пожежно- 
рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) 
місцевої і добровільної 
пожежної охорони в 
об'єднаних територіальних 
громадах

функціонування пожежно- 
рятувальних підрозділів (частин) 
місцевої і добровільної пожежної 
охорони в об'єднаних територіальних 
громадах

самоврядування (за 
згодою)

242. Включення пожежно- 
рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) 
місцевої і добровільної 
пожежної охорони в 
об’єднаних територіальних 
громадах до розрахунку 
сил реагування на 
надзвичайні ситуації та 
пожежі відповідного 
регіону

Забезпечити включення пожежно- 
рятувальних підрозділів (частин) 
місцевої і добровільної пожежної 
охорони в об'єднаних територіальних 
громадах до плану залучення сил та 
засобів для гасіння пожеж та 
ліквідації надзвичайних ситуацій на 
території відповідного регіону в міру 
їх утворення

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

Протягом
року

243. Визначення стратегічних 
напрямів реформування 
організації цивільного 
захисту, зокрема щодо 
розмежування 
повноважень у сфері 
цивільного захисту з 
метою уникнення їх 
дублювання на 
регіональному і місцевому 
рівнях між органами

Розробити проект стратегії 
реформування організації цивільного 
захисту

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року
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виконавчої влади, 
органами місцевого 
самоврядування

244. Удосконалення механізму 
взаємодії з іншими 
органами сектору безпеки і 
оборони України

Забезпечити розвиток державного 
центру управління в надзвичайних 
ситуаціях Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

Утворити регіональні центри 
управління в надзвичайних ситуаціях 
та налагодити їх взаємодію з 
Головним ситуаційним центром 
України та іншими ситуаційними 
центрами складових сектору безпеки і 
оборони України

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

245. Технічне переоснащення 
сучасною технікою, 
аварійно-рятувальними 
засобами та спеціальним 
обладнанням сил 
цивільного захисту, що 
входять до системи 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій

Забезпечити технічне переоснащення 
сучасною технікою, аварійно- 
рятувальними засобами та 
спеціальним обладнанням сили 
цивільного захисту, що входять до 
системи Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, зокрема із 
залученням міжнародної технічної 
допомоги

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

246. Розвиток та поглиблення 
співробітництва з 
державами — членами 
НАТО та державами -  
членами ЄС у сфері

Забезпечити взаємодію з 
Євроатлантичним координаційним 
центром реагування на природні лиха 
та катастрофи з метою надання або 
залучення гуманітарної допомоги у

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року
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цивільного захисту випадку виникнення надзвичайних 
ситуацій, спричинених катастрофами 
техногенного, природного характеру 
та воєнними
Провести засідання спільних комісій 
у рамках двосторонніх міжурядових 
угод України про співробітництво у 
галузі запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків з 
державами, що межують з Україною

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

Забезпечити реалізацію проектів 
міжнародної технічної допомоги, 
зокрема "Підтримка України в 
управлінні надзвичайними 
ситуаціями”, "Вдосконалення 
національної системи нормативного 
регулювання у сфері хімічної безпеки 
та захисту", "Тренінги запобігання 
розповсюдження РХБЯ-2 та технічна 
допомога"

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

247. Удосконалення процедур 
стратегічних комунікацій в 
умовах кризового 
реагування на 
національному та 
міжнародному рівнях

Розробити та затвердити 
національний план реагування на 
ядерну та радіаційні аварії, у тому 
числі такі, що можуть відбутися в 
інших державах і мати 
транскордонний вплив на територію 
України або безпеку її громадян, з 
урахуванням результатів участі у

Державна інспекція 
ядерного регулювання 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Міністерство енергетики 
та вугільної
промисловості України,

IV квартал
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міжнародних навчаннях, практичного 
досвіду і рекомендацій держав -  
членів НАТО та стандартів безпеки 
МАГАТЕ

Державне агентство 
України з управління 
зоною відчуження, інші 
центральні органи 
виконавчої влади

ЦІЛЬ 2.11.2. Розбудова спроможностей України у сфері гуманітарного розмінування
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про протимінну діяльність в Україні"
постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2294 "Про упорядкування робіт з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів"
постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1071 "Про затвердження Державної цільової 

програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
248. Оснащення піротехнічних 

підрозділів Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій 
сучасними технікою та 
обладнанням

Забезпечити оснащення 
піротехнічних підрозділів Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій сучасними зразками техніки 
та обладнання

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

249. Внесення даних до 
Системи управління 
інформацією з протимінної 
діяльності "ІМБМА" 
підрозділами Державної

Опрацювати та забезпечити облік 
донесень щодо виконання 
підрозділами Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
заходів нетехнічного обстеження,

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року
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служби України з 
надзвичайних ситуацій 
щодо проведення заходів 
нетехнічного обстеження, 
технічного обстеження, 
реагування на випадки 
виявлення 
вибухонебезпечних 
предметів та виконання 
планових робіт з 
гуманітарного 
розмінування

технічного обстеження, реагування на 
випадки виявлення 
вибухонебезпечних предметів та 
виконання планових робіт з 
гуманітарного розмінування

250. Забезпечення координації 
заходів щодо залучення 
матеріально-технічної 
допомоги від донорів у 
галузі гуманітарного 
розмінування

Створити у взаємодії з міжнародними 
організаціями та іноземними 
партнерами координаційну раду із 
залучення матеріально-технічної 
допомоги від донорів у галузі 
гуманітарного розмінування

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій,
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Національна 
поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Міністерство 
оборони України

II квартал
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Розробити/оновити нормативно- 
правові акти стосовно спрощення 
процедур залучення матеріально- 
технічної допомоги у галузі 
гуманітарного розмінування

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерства з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
закордонних справ 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Національна 
поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

251. Розвиток спроможностей у 
галузі гуманітарного 
розмінування за 
принципом проектного 
менеджменту

Організувати навчання керівного 
складу піротехнічних / 
вибухотехнічних підрозділів для 
отримання навичок проектного 
менеджменту

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерства з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
закордонних справ 
України, Міністерство

Протягом
року



210

економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Національна 
поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Міністерство 
оборони України

Розробити проекти щодо посилення 
спроможностей суб'єктів протимінної 
діяльності в галузі гуманітарного 
розмінування, у тому числі шляхом 
проведення навчально-тренінгових 
заходів

Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Міністерства з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій, 
Головне управління 
Національної гвардії 
України, Національна 
поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал
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Опрацювати з НАТО питання 
стосовно залучення фінансової 
експертної підтримки для організації 
та проведення роз’яснювальних і 
навчальних заходів для персоналу 
органів та підрозділів 
заінтересованих державних органів 
щодо застосування міжнародних 
стандартів протимінної діяльності 
(ІМА8)

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Г оловне управління 
Національної гвардії 
України, Національна 
поліція України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України, Державна 
спеціальна служба 
транспорту

IV квартал

252. Виконання планових робіт 
із гуманітарного 
розмінування території 
України

Забезпечити виконання планових 
робіт із гуманітарного розмінування 
території України

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

253. Підвищення рівня 
інформованості населення 
про ризики небезпек від 
мін та вибухонебезпечних 
предметів

Провести інформаційні заходи 
(лекції, семінари) з метою 
підвищення рівня обізнаності 
населення щодо небезпек, які несуть 
міни та вибухонебезпечні предмети, а 
також про правила безпечної 
поведінки при їх виявленні

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб, 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.11.3. Взаємосумісність підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з підрозділами
відповідних органів держав -  членів НА ТО та держав -  членів ЄС

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
254. Підвищення

взаємосумісності
Забезпечити участь фахівців та 
команд Державної служби України з

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року
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підрозділів Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій з 
підрозділами відповідних 
органів держав -  членів 
НАТО та держав -  членів 
ЄС, а також професійного 
рівня українських 
рятувальників з метою 
якісного виконання ними 
завдань під час участі у 
спільних міжнародних 
пошуково-рятувальних та 
гуманітарних операціях, 
що проводяться під егідою 
НАТО, ЄС, ООН та інших 
міжнародних організацій

надзвичайних ситуацій у 
міжнародних навчаннях, семінарах, 
тренінгах та інших навчально- 
практичних заходах у рамках 
співробітництва з НАТО, ЄС та 
іншими міжнародними організаціями

Забезпечити участь представників 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у заходах 
Міжнародної консультативної групи 
ООН з проведення пошуково- 
рятувальних операцій "І НС АР АГ" та 
інших міжнародних організацій

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року

Забезпечити проходження 
переатестації командою важкого 
класу Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у системі 
ООН "ШСАРАГ" у 2019 році

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

Протягом
року
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.12. Розвиток Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
ЦІЛЬ 2.12.1. Акредитація комунікаційно-інформаційних систем, в яких обробляється інформація НАТО

з обмеженим доступом
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державну таємницю"
Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"
Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України"
постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року № 411 "Про затвердження Положення про 

Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"
Угода про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору (ратифікована Законом 

України від 12 вересня 2002 року № 160-ІУ)
Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та 

Організацією Північноатлантичного Договору (ратифіковані Законом України від 24 травня 2017 року № 2068-VIII)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

255. Унормування акредитації 
комунікаційно- 
інформаційних систем, в 
яких обробляється 
інформація НАТО з 
обмеженим доступом

Розробити огляд національних 
процедур акредитації з питань 
безпеки у порівнянні з вимогами 
НАТО, визначеними документами у 
сфері акредитації комунікаційно- 
інформаційних систем, в яких 
обробляється інформація НАТО з 
обмеженим доступом

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

II квартал
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Розробити та затвердити в 
установленому порядку нормативно- 
правовий акт Адміністрації 
Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України 
щодо організації акредитації 
комунікаційно-інформаційних систем

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

IV квартал

256. Удосконалення структури 
Адміністрації Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

Здійснити дослідження 
спроможностей Адміністрації 
Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України 
щодо виконання функцій безпекового 
акредитаційного органу 
комунікаційно-інформаційних систем

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

IV квартал

Здійснити дослідження 
спроможностей суб'єктів сектору 
безпеки і оборони України щодо їх 
участі у забезпеченні акредитації 
комунікаційно-інформаційних систем

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
суб'єкти сектору безпеки і 
оборони України

IV квартал

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.13. Реформування Служби безпеки України
ЦІЛЬ 2.13.1. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері національної безпеки України,

управління та організації діяльності Служби безпеки України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про Службу безпеки Українип
Закон України "Про національну безпеку України"
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Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" 
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" 
Закон України "Про боротьбу з тероризмом"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
257. Удосконалення 

законодавства з питань 
діяльності Служби безпеки 
України

Проаналізувати положення законів 
України "Про Службу безпеки 
України", "Про контррозвідувальну 
діяльність", "Про оперативно- 
розшукову діяльність", "Про боротьбу 
з тероризмом" та напрацювати у разі 
потреби пропозиції щодо їх 
удосконалення

Служба безпеки України Протягом
року

258. Реалізація заходів з 
реформування Служби 
безпеки України 
відповідно до стратегічних 
та концептуальних 
документів, інших 
нормативно-правових актів

Розробити та ввести у дію план 
цільових заходів з реформування 
Служби безпеки України

Служба безпеки України ПІ квартал

259. Нарощування можливостей 
Ситуаційного центру 
забезпечення 
кібернетичної безпеки 
Служби безпеки України 
для ефективного 
реагування на кризові

Провести за підтримки НАТО 
комплекс заходів щодо посилення 
взаємодії з Головним ситуаційним 
центром України та ситуаційними 
центрами міністерств, інших органів 
сектору безпеки і оборони України

Служба безпеки України IV квартал
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ситуації щодо загроз 
національній безпеці 
України

260. Покращення взаємодії 
органів і підрозділів 
Служби безпеки України з 
виявлення та нейтралізації 
загроз національній 
безпеці України

Оптимізувати структурну побудову та 
функціональні завдання 
інформаційно-аналітичних ланок 
стратегічного, тактичного та 
оперативного рівнів в системі 
Служби безпеки України.
Продовжити впровадження інституту 
оперативних аналітиків у діяльність 
оперативних підрозділів Служби 
безпеки України, вирішити питання 
щодо унормування їх діяльності

Служба безпеки України Протягом
року

Запровадити мультифункціональну, 
інтегровану в усі оперативні та 
інформаційно-аналітичні підрозділи 
Служби безпеки України, систему 
пошуку, накопичення, зберігання, 
обробки, дослідження та 
використання інформації з мережі 
Інтернет, засобів масової інформації 
та інших відкритих джерел (на основі 
методик 08ПЧТ). Утворити 
спеціалізований підрозділ 
Центрального управління Служби 
безпеки України для забезпечення 
організації та координації діяльності 
підрозділів Служби безпеки України

Служба безпеки України Протягом
року
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в рамках функціонування цієї 
системи
Удосконалити методики пошуку, 
обробки та дослідження інформації з 
відкритих джерел (08ЮТ) на основі 
практик спецслужб держав -  членів 
НАТО

Служба безпеки України IV квартал

Розробити у взаємодії з Головним 
ситуаційним центром України та 
впровадити єдині методики системи 
моніторингу, дослідження, 
прогнозування, моделювання та 
підтримки прийняття рішень 3 
протидії загрозам у сфері 
національної безпеки і оборони

Служба безпеки України IV квартал

261. Удосконалення кадрового 
менеджменту в системі 
Служби безпеки України 
з урахуванням досвіду 
спеціальних служб 
держав -  членів ЄС і 
держав -  членів НАТО

Розробити та упровадити керівні 
документи щодо політики кадрового 
забезпечення та управління 
людськими ресурсами в системі 
Служби безпеки України

Служба безпеки України IV квартал

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.14. Посилення розвідувальних спроможностей держави
ЦІЛЬ 2.14.1. Посилення спроможностей розвідувальних органів України та їх взаємодії між собою

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"
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Закон України "Про розвідувальні органи України"
Закон України "Про Службу зовнішньої розвідки України" 
Закон України "Про національну безпеку України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
262. Розширення 

спроможностей Служби 
зовнішньої розвідки 
України з урахуванням 
стандартів НАТО

Удосконалити організаційно-штатну 
структуру Служби зовнішньої 
розвідки України у рамках Концепції 
реформування Служби зовнішньої 
розвідки України відповідно до 
стандартів НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України

Протягом
року

263. Продовження створення 
захищеної
телекомунікаційної мережі 
об'єднаної інформаційної 
системи розвідувальних 
органів України

Продовжити побудову захищеної 
телекомунікаційної мережі об'єднаної 
інформаційної системи 
розвідувальних органів України

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Міністерство 
внутрішніх справ України

IV квартал

Розробити/придбати апаратно- 
програмні засоби для захищеної 
телекомунікаційної мережі об'єднаної 
інформаційної системи 
розвідувальних органів України, 
узгоджені з відповідними системами 
НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

IV квартал
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Підвищити кваліфікацію персоналу, 
який забезпечуватиме 
функціонування складових об'єднаної 
інформаційної системи 
розвідувальних органів України

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Міністерство оборони 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 2.14.2. Утворення розвідувального співтовариства України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" 
Закон України "Про розвідувальні органи України" 
Закон України "Про національну безпеку України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
264. Удосконалення 

законодавства, що 
регламентує діяльність 
розвідувальних органів 
України

Подати в установленому порядку для 
внесення на розгляд Верховної Ради 
України проект Закону України про 
розвідку, яким визначити засади 
створення та діяльності 
розвідувального співтовариства 
України

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони 
України, Служба 
зовнішньої розвідки 
України, Міністерство 
оборони України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

Розробити пропозиції щодо 
підвищення ефективності взаємодії

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони

IV квартал
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розвідувальних органів України між 
собою та із споживачами 
розвідувальної інформації

України, Служба 
зовнішньої розвідки 
України, Міністерство 
оборони України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

Підготувати пропозиції щодо 
оптимізації організаційно-штатних 
структур розвідувальних органів 
України

Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України, Служба 
зовнішньої розвідки 
України

IV квартал

265. Уніфікація окремих 
розвідувальних ресурсів і 
технологій, закупівель 
новітніх технічних засобів 
розвідки та спеціальних 
технічних засобів, 
необхідних для здійснення 
розвідувальної діяльності

Здійснити узгоджені заходи із 
забезпечення уніфікації окремих 
розвідувальних ресурсів і технологій, 
закупівель новітніх технічних засобів 
розвідки та спеціальних технічних 
засобів, необхідних для здійснення 
розвідувальної діяльності, та 
приведення їх у відповідність із 
стандартами держав -  членів НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України

IV квартал

266. Запровадження науково 
обґрунтованих принципів 
управління кадровим 
складом, удосконалення 
механізмів мотивації до 
проходження служби у

Здійснити комплекс заходів з 
оптимізації системи професійної 
підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації 
співробітників розвідувальних 
органів України, суттєвого

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України

Протягом
року
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розвідувальних органах 
України

поліпшення інформаційного, 
кадрового, матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення її 
функціонування

ЦІЛЬ 2.14.3. Впровадження процесів логістичного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України
відповідно до євроатлантичних принципів та підходів

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" 
Закон України "Про розвідувальні органи України"
Закон України "Про Службу зовнішньої розвідки України" 
Закон України "Про національну безпеку України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
267. Реформування 

логістичного забезпечення 
Служби зовнішньої 
розвідки України з 
урахуванням принципів та 
підходів держав -  членів 
НАТО

Удосконалити сферу логістики Служба зовнішньої 
розвідки України

IV квартал

Впровадити ефективне планування, 
розподіл та освоєння видатків 
Державного бюджету України із 
запровадженням автоматизації та 
прозорості

Служба зовнішньої 
розвідки України

IV квартал
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ЦІЛЬ 2.14.4. Організація взаємодії розвідувальних органів України зі спеціальними службами
держав -  членів НАТО

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про розвідувальні органи України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
268. Підвищення ефективності 

міжнародного 
співробітництва між 
розвідувальними органами 
України та спеціальними 
службами держав -  членів 
НАТО

Провести комплексне дослідження 
ефективності міжнародного 
співробітництва розвідувальних 
органів України з партнерськими 
спеціальними службами держав -  
членів НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України

Протягом
року

Підготувати пропозиції щодо 
підвищення ефективності 
міжнародного співробітництва 
розвідувальних органів України з 
партнерськими спеціальними 
службами держав -  членів НАТО з 
урахуванням проведеного 
дослідження

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України

IV квартал

269. Розширення напрямів і 
форм взаємодії між 
розвідувальними органами 
України та спеціальними 
службами держав -  членів 
НАТО

Підготувати пропозиції щодо шляхів 
розширення напрямів і форм 
взаємодії з НАТО та партнерськими 
спецслужбами держав -  членів НАТО 
з метою максимального їх 
використання у створенні

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України

IV квартал
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сприятливих умов для здійснення 
розвідувальної діяльності
Провести консультації з відповідними 
структурами держав -  членів НАТО з 
метою формування нових і 
вдосконалення наявних напрямів і 
форм взаємодії розвідувальних 
органів України з партнерськими 
спецслужбами держав -  членів НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Міністерство оборони 
України, Адміністрація 
Державної прикордонної 
служби України

II, III
квартали

Реалізувати заплановані спільні 
розвідувальні заходи, у тому числі 
операції, які відповідали б інтересам 
розвідувальних органів України та 
спеціальних служб держав -  членів 
НАТО

Служба зовнішньої 
розвідки України, 
Адміністрація Державної 
прикордонної служби 
України

IV квартал

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.15. Розвиток Апарату Ради національної безпеки і оборони України
ЦІЛЬ 2.15.1. Координація та ефективний контроль за діяльністю складових сектору безпеки і оборони України

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України"
Указ Президента України від 28 лютого 2015 року № 115 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 25 січня 2015 року "Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 285 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та 
додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави"

Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
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Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
270. Формування єдиної мережі 

обміну інформацією
Підключити державний центр 
управління в надзвичайних ситуаціях 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій до Головного 
ситуаційного центру України

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, 
Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

IV квартал

271. Розширення програмно- 
апаратних та 
організаційно-штатних 
можливостей Г оловного 
ситуаційного центру 
України в частині, що 
стосується забезпечення 
інформаційно-аналітичної 
діяльності Апарату Ради 
національної безпеки і 
оборони України

Провести консультації з 
представниками Трастового фонду 
НАТО з удосконалення системи 
командування, управління, зв'язку та 
обміну інформацією щодо придбання 
комплексу програм для здійснення 
інформаційно-аналітичної діяльності

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

IV квартал

Провести консультації з 
представниками Трастового фонду 
НАТО з удосконалення системи 
командування, управління, зв'язку та 
обміну інформацією стосовно 
отримання геоінформаційної системи 
АгсОІ8 уЛ0.5

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

IV квартал
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Провести необхідні заходи для 
забезпечення Головного ситуаційного 
центру України мобільним 
пересувним комунікаційним 
комплексом для отримання та 
транслювання оперативної інформації

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України

IV квартал

272. Здійснення організаційно- 
технічних заходів щодо 
створення комплексної 
системи захисту 
інформації Г оловного 
ситуаційного центру 
України та її атестації

Укласти угоду з організацією- 
виконавцем та провести необхідні 
роботи, зокрема, атестацію комплексу 
технічного захисту інформації

Апарат Ради національної 
безпеки і оборони 
України, Адміністрація 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації 
України

IV квартал

Підрозділ II. III. ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИИ КОМПЛЕКС
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.16. Розвиток оборонно-промислового комплексу

ЩЛЬ 2.16.1. Упровадження системи державного гарантування якості продукції оборонного призначення 
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи 

Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 442-р "Про схвалення Стратегії розвитку 

оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
273. Проведення оцінки 

ресурсних потреб та 
можливостей
упровадження в оборонно- 
промисловому комплексі 
технічних стандартів 
НАТО з випробувань 
продукції оборонного 
призначення

Підготувати перелік першочергових 
заходів до впровадження в Україні 
технічних стандартів з випробування 
бронетанкового озброєння та техніки 
(8ТАМАО 4569)

Державний концерн 
"Укроборонпром", 
Міністерство оборони 
України

Протягом
року

274. Впровадження 8ТАМАО 
4107 "Про взаємну систему 
державного гарантування 
якості" та публікації НАТО 
з питань гарантування 
якості (АС^АР -  2000)

Провести навчання фахівців 
підприємств Державного концерну 
"Укроборонпром" з практичного 
застосування нормативних 
документів НАТО з якості АС^АР

Державний концерн 
"Укроборонпром"

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.16.2. Підготовка та освоєння серійного виробництва новітніх зразків високотехнологічного озброєння і
військової техніки

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
275. Здійснення технічного 

переоснащення та 
реконструкції виробничих 
потужностей підприємств 
оборонно-промислового 
комплексу для 
виготовлення продукції 
оборонного призначення

Забезпечити першочергове 
фінансування діяльності підприємств 
оборонно-промислового комплексу 
України з включенням відповідних 
заходів до державного оборонного 
замовлення

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.16.3. Підвищення інвестиційної привабливості оборонно-промислового комплексу України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 442-р "Про схвалення Стратегії розвитку 

оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
276. Удосконалення 

нормативно-правової бази
Розробити та внести в установленому 
порядку на розгляд Кабінету

Міністерство 
економічного розвитку і

Протягом
року
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з метою підвищення 
інвестиційної 
привабливості оборонно- 
промислового комплексу

Міністрів України проект закону 
України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення сприятливих умов для 
залучення іноземних інвестицій в 
оборонно-промисловий комплекс

торгівлі України за 
участю Державного 
концерну 
" У кроборонпром"

Розробити та внести в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект закону 
України про особливості 
перетворення державного унітарного 
комерційного підприємства 
оборонно-промислового комплексу в 
акціонерне товариство

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України за 
участю Державного 
концерну 
"Укроборонпром"

Протягом
року

277. Удосконалення системи 
державного управління 
оборонно-промисловим 
комплексом

Внести пропозиції щодо визначення 
(створення) центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення 
формування та реалізації державної 
військово-промислової політики, у 
межах коштів, передбачених на 
утримання органів виконавчої влади

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство оборони 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України

Протягом
року

278. Організація та проведення 
огляду оборонно- 
промислового комплексу

Здійснити оцінку стану і готовності 
підприємств оборонно-промислового 
комплексу усіх форм власності 
стосовно задоволення потреб сектору 
безпеки і оборони України та 
зовнішніх ринків, а також аудит 
(фінансовий, юридичний,

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування та 
реалізує державну 
військово-промислову 
політику, інші центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року
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технологічний, операційний) 
підприємств державної форми 
власності

за участю інших 
державних органів

Визначити критерії оцінки стану 
державних підприємств, за якими 
буде визначено черговість 
корпоратизації підприємств, що 
входять до складу Державного 
концерну "Укроборонпром"

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування та 
реалізує державну 
військово-промислову 
політику, інші центральні 
органи виконавчої влади 
за участю інших 
державних органів

Протягом
року

Розробити каталог спроможностей 
підприємств оборонно-промислового 
комплексу України, який міститиме 
інформацію щодо напрямів 
діяльності підприємств, нормативів 
праці, норм виробітку та інших 
показників, які застосовуються на 
підприємствах та враховуються під 
час розрахунку ціни на продукцію, 
роботи і послуги оборонного 
призначення

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування та 
реалізує державну 
військово-промислову 
політику, інші центральні 
органи виконавчої влади 
за участю інших 
державних органів

Протягом
року

279. Системне та раціональне 
реформування структури 
оборонно-промислового 
комплексу

Розробити відповідний нормативно- 
правових акт стосовно створення 
об'єднань (дивізіонів, кластерів) за 
такими напрямами: авіація, 
бронетанкова техніка та

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство оборони 
України за участю

Протягом
року
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двигунобудування (включаючи 
виробництво автомобільної техніки, 
інженерного та спеціального 
озброєння для потреб оборони), 
високоточна зброя та боєприпаси, 
кораблебудування, спеціальні засоби 
(у тому числі засоби протиповітряної 
оборони, радіолокації, 
радіоелектронної боротьби та 
радіозв'язку)

Державного концерну 
"Укроборонпром"

280. Законодавче забезпечення 
впровадження системи 
корпоративного управління 
на підприємствах 
оборонно-промислового 
комплексу державної 
форми власності

Розробити відповідний нормативно- 
правовий акт щодо створення та 
забезпечення функціонування 
незалежних наглядових рад на 
підприємствах оборонно- 
промислового комплексу державної 
форми власності

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Державний концерн 
" Укроборонпром"

Протягом
року

281. Визначення основних 
принципів державної 
політики та правових 
засад військово-технічного 
співробітництва

Забезпечити супроводження у 
Верховній Раді України проекту 
Закону України "Про військово- 
технічне співробітництво" 
(реєстр. № 5479)

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, інші 
центральні органи 
виконавчої влади за 
участю інших державних 
органів

Протягом
року

ЦІЛЬ 2.16.4 Залучення вітчизняних підприємств до співробітництва в рамках багатонаціональних проектів НАТО
у сфері розробки та виробництва озброєння і техніки

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
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України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 року № 133-р "Про затвердження складу 

Української частини комісій з військово-технічного співробітництва"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 442-р "Про схвалення Стратегії розвитку 

оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
282. Участь представників 

України у заходах НАТО у 
сфері оборонної 
промисловості

Забезпечити участь представників 
підприємств оборонно-промислового 
комплексу у Промисловому форумі 
НАТО в 2019 році (N№-2019)

Державний концерн 
"Укроборонпром"

Протягом
року

Забезпечити організацію та 
проведення двох міжнародних 
дискусійних платформ (теоретичної 
та практичної) Семінару з розвитку 
оборонно-промислового комплексу 
України за участю експертів 
Міжнародного секретаріату НАТО, 
представників промисловості та 
державних органів держав -  членів 
НАТО і держав -  партнерів НАТО

Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України, 
Міністерство оборони 
України, Державний 
концерн
"Укроборонпром", Апарат 
Ради національної безпеки 
і оборони України

Протягом
року
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Розділ III. РЕСУРСИ ПИТАННЯ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3.1. Ефективна політика планування та управління ресурсами в секторі оборони з

використанням сучасних євроатлантичних підходів
ЦІЛЬ 3.1.1. Упровадження в бюджетну політику у сфері оборони євроатлантичних принципів та підходів щодо

бюджетного планування
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України"
Закон України ’’Про публічні закупівлі"
Закон України "Про національну безпеку України"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про ріше] 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень 3
Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73 "Про ріше 

України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Зброй
постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 року № 447 

фінансування стратегічного планування у сфері оборони і військового буді
постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730 ' 

України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р 

реформування системи управління державними фінансами на 2017 -  2020

еіня Ради національної безпеки і  оборони 
^країни"
ння Ради національної безпеки і оборони 
них Сил України на період до 2020 року"
'Про затвердження Порядку організації та 
вництва"
'Про Положення про Міністерство оборони

оку № 142-р "Про схвалення Стратегії 
эоки"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
283. Раціональний розподіл 

видатків Державного
Провести моніторинг стратегічних 
цілей суб'єктів сектору безпеки і

Складові сектору безпеки 
і оборони України

III квартал
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бюджету України на 
потреби оборони і безпеки 
держави за основними 
напрямами

оборони України та забезпечити їх 
узгодженість з наявним бюджетним 
фінансуванням

Підготувати пропозиції до Бюджетної 
декларації на 2020 -  2022 роки щодо 
обсягу видатків на національну 
безпеку і оборону на 
середньостроковий період між 
головними розпорядниками коштів 
державного бюджету

Міністерство фінансів 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, складові 
сектору безпеки і оборони 
України

II квартал

284. Удосконалення системи 
оборонного планування

Забезпечити подальше пріоритетне 
спрямування видатків Державного 
бюджету України, що передбачені 
для потреб оборони і безпеки 
держави, на матеріально-технічне 
оснащення військ, розвиток 
озброєння і військової техніки 
відповідно до/з урахуванням 
стандартів НАТО

Складові сектору безпеки 
і оборони України

Протягом
року

Забезпечити раціональний розподіл 
видатків Державного бюджету 
України на потреби оборони і безпеки 
держави за основними напрямами: 
озброєння та військова техніка, 
персонал, інфраструктура та 
експлуатаційні витрати

Складові сектору безпеки 
і оборони України

Протягом
року
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285. Управління ресурсами на 
основі євроатлантичних 
принципів та підходів

Узгодити систему стратегічного 
планування в оборонному секторі з 
державною системою прогнозування 
та стратегічного планування

Міністерство оборони 
України

IV квартал

286. Підготовка персоналу з 
питань оборонного 
планування

Забезпечити підготовку особового 
складу на тематичних курсах з питань 
оборонного менеджменту та 
програмного управління ресурсами

Міністерство оборони 
України

IV квартал

Здійснити дослідження, 
розповсюдити та впровадити 
корисний досвід індивідуальної та 
групової роботи в процесі оборонного 
планування

Міністерство оборони 
України

IV квартал

ЦІЛЬ 3.1.2. Інтегрована система управління ризиками як складова системи оборонного планування
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про публічні закупівлі"
Указ Президента України від 6 червня 2016 року №240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 599 "Про затвердження Угоди між Урядом 

України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління 
предметами постачання"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №175-р "Про Стратегію реформування 
системи публічних закупівель ("дорожню карту")"
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
287. Здійснення пілотних 

міжнародних закупівель в 
Агенції НАТО з підтримки 
та постачання

Здійснити пілотні міжнародні 
закупівлі в Агенції НАТО з 
підтримки та постачання

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

288. Підготовка змін до 
законодавства щодо 
поширення сфери 
публічних закупівель 
Міністерства оборони 
України на звичайні 
озброєння та техніку, які 
містять відомості, що 
становлять державну 
таємницю

Вивчити принцип Директиви 
2009/81/ЄС щодо закупівель у сфері 
оборони з метою адаптації 
законодавства України

Міністерство оборони 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року

Створити міжвідомчу робочу групу 
для напрацювання змін до 
законодавства України з урахуванням 
Директиви 2009/81/ЄС з оборонних 
закупівель

Міністерство оборони 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року

289. Створення системи 
державного гарантування 
якості продукції 
оборонного призначення, 
що відповідає стандартам 
НАТО

Затвердити концепцію створення в 
Україні системи державного 
гарантування якості оборонної 
продукції

Міністерство оборони 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року
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Здійснити дослідження інформації 
стосовно змін у системі 
гарантування/забезпечення якості в 
НАТО, у тому числі шляхом участі в 
засіданнях робочої групи НАТО з 
якості АСППП№2

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Прийняти рішення щодо методу 
прийняття/впровадження публікацій 
(стандартів) НАТО Ар АР

Міністерство оборони 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

Протягом
року

Розробити на основі публікацій 
НАТО А(ЗАР проекти національних 
військових стандартів щодо 
гарантування якості

Міністерство оборони 
України, Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України

Протягом
року

Здійснити в установленому порядку 
заходи із затвердження положення 
про уповноважений орган з 
державного гарантування якості 
оборонної продукції

Міністерство оборони 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року

Запровадити курси/семінари з питань 
державного гарантування якості на 
базі Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського з метою підготовки 
фахівців для забезпечення 
функціонування системи державного 
гарантування якості

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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Впровадити положення угоди ПА ТО 
із стандартизації БТАМАО 4107

Міністерство оборони 
України, інші центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року

ЦІЛЬ 3.1.3. Удосконалення механізму формування та виконання державного оборонного замовлення
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державне оборонне замовлення"
Закон України "Про публічні закупівлі"
постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 838 "Про затвердження Положення про порядок 

надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового 
призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю"

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 780 "Про Голову Української частини 
міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва"

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 року № 133-р "Про затвердження складу 
Української частини комісій з військово-технічного співробітництва"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
290. Створення нормативно- 

правової бази із 
інтегрованих закупівель 
озброєння та військової 
техніки за публічними та 
закритими процедурами, у 
тому числі через 
партнерство та послуги 
Агенції НАТО з підтримки 
та постачання

Розробити та затвердити перелік 
озброєння та військової техніки, 
запланованих для закупівлі за 
імпортом на 2019 рік

Міністерство оборони 
України

II квартал
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ЦІЛЬ 3.1.4. Запровадження системи управління інфраструктурою та її розвитком
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
291. Продовження створення 

потужних військових баз з 
необхідними об'єктами для 
розквартирування, 
підготовки та повсякденної 
діяльності військових 
частин, а також об'єктами 
соціально-культурного, 
медичного, торговельного 
та побутового 
забезпечення 
військовослужбовців та 
членів їх сімей

Створити експериментальну базу з 
необхідними об'єктами для 
розквартирування, підготовки та 
повсякденної діяльності військових 
частин

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

Здійснити будівництво 
(реконструкцію) 199 військових 
об'єктів та капітальний ремонт 
607 об'єктів

Міністерство оборони 
України

Протягом
року

ЦІЛЬ 3.1.5. Зменшення впливу на довкілля, спричиненого діяльністю складових сектору безпеки і оборони України
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про екологічний аудит"
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Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"
Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"
Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"
Закон України "Про протимінну діяльність в Україні"
постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, 

боєприпасів і вибухових речовин"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 547-р "Про затвердження переліку 

боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017—2021 роках"
Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє 

знищення (ратифікована Законом України від 18 травня 2005 року № 2566-ІУ)
Імплементаційна угода між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного 

забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів 
та протипіхотних мін типу ПФМ-1 (ратифікована Законом України від 13 січня 2012 року № 43 38-VI)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
292. Розмінування звільнених 

населених пунктів та 
прилеглих до них 
територій в окремих 
районах Донецької та 
Луганської областей

Здійснити заходи відповідно до плану 
гуманітарного розмінування 
звільнених територій Донецької та 
Луганської областей на 2019 рік

Міністерство оборони 
України, Міністерство з 
питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньо переміщених 
осіб України

Протягом
року

293. Утилізація
застарілих/непридатних
боєприпасів

Забезпечити утилізацію звичайних 
боєприпасів і протипіхотних мін типу 
ПФМ-1 відповідно до уточнених 
переліків та фінансових внесків

Міністерство оборони 
України

Протягом
року
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держав -  членів НАТО та держав -  
партнерів НАТО
Розробити систему екологічного 
управління згідно з ДСТУІБО 
14001:2015 у військових частинах, які 
дислокуються у Чернігівській та 
Львівській областях та безпосередньо 
межують відповідно з Ічнянським та 
Яворівським національними 
природними парками

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство освіти і 
науки України за участю 
Державного закладу 
"Державна екологічна 
академія післядипломної 
освіти та управління" (за 
згодою)

Протягом
року

Вжити заходів для впровадження 
розробленої системи екологічного 
управління згідно з ДСТУ Е50 
14001:2015 у військових частинах, які 
дислокуються у Чернігівській та 
Львівській областях і безпосередньо 
межують відповідно з Ічнянським та 
Яворівським національними 
природними парками

Міністерство оборони 
України, Міністерство 
екології та природних 
ресурсів України, 
Міністерство освіти і 
науки України за участю 
Державного закладу 
"Державна екологічна 
академія післядипломної 
освіти та управління" (за 
згодою)

Протягом
року

294. Підвищення 
кваліфікації/навчання 
військових екологів

Провести за участю представників 
НАТО курси підвищення кваліфікації 
військових екологів та навчальні 
курси з екологічної безпеки і

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
оборони України,

II, IV 
квартали
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стандартів НА ТО у визначених 
військових частинах Збройних Сил 
України

Генеральний штаб 
Збройних Сил України, 
Державний заклад 
"Державна екологічна 
академія післядипломної 
освіти та управління" (за 
згодою)

295. Продовження обміну 
досвідом щодо 
розроблення економічних 
та адміністративних 
стимулів до заохочення 
впровадження систем 
екологічного управління у 
Збройних Силах України, 
забезпечення екологічно 
безпечного
природокористування в 
ході оперативної та 
бойової підготовки під час 
проведення військових 
навчань і тренувань

Забезпечити участь фахівців з питань 
екологічної безпеки Збройних Сил 
України у навчальному курсі, що 
проводиться Центром бойової 
підготовки Збройних сил Литовської 
Республіки імені генерала Адольфаса 
Раманаускаса

Міністерство оборони 
України

III квартал

Розробити із залученням фахівців 
НАТО інформаційні, освітні та 
навчально-методичні видання у сфері 
екології та екологічної безпеки для 
військовослужбовців Збройних Сил 
України

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Державний 
заклад "Державна 
екологічна академія 
післядипломної освіти та 
управління" (за згодою)

IV квартали
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Розробити із залученням фахівців 
НАТО та забезпечити видання 
довідників з екологічної безпеки для 
військовослужбовців Збройних Сил 
України

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Державний 
заклад "Державна 
екологічна академія 
післядипломної освіти та 
управління" (за згодою)

IV квартали

296. Збереження природної 
спадщини під час 
проведення військових 
навчань та випробувань 
озброєння і військової 
техніки

Забезпечити врахування меж 
територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду і 
природоохоронних територій 
міжнародного значення під час 
планування військових навчань та 
випробувань озброєння і військової 
техніки

Міністерство оборони 
України, Генеральний 
штаб Збройних Сил 
України, Міністерство 
екології та природних 
ресурсів України

II квартал

Розробити та впровадити методичні 
рекомендації щодо збереження видів 
флори, фауни та типів природних 
оселищ на територіях і об'єктах 
природно-заповідного фонду, що 
знаходяться в межах військових 
полігонів

Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України, Міністерство 
оборони України, 
Генеральний штаб 
Збройних Сил України

Протягом
року

Розділ IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.1. Удосконалена система безпеки інформації

ЦІЛЬ 4.1.1. Розвиток національної системи захисту інформації з обмеженим доступом
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про державну таємницю"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Указ Президента України від 14 грудня 2004 року № 1483 "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній 

державі чи міжнародній організації"
Угода про безпеку між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору (ратифікована Законом 

України від 12 вересня 2002 року № 160-ІУ)
Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та 

Організацією Північноатлантичного Договору (ратифіковані Законом України від 24 травня 2017 року № 2068-VIII)

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
297. Забезпечення контролю за 

дотриманням в державних 
органах, на підприємствах, 
в установах та організаціях 
вимог законодавства щодо 
поводження з інформацією 
НАТО з обмеженим 
доступом

Провести планові заходи контролю за 
станом дотримання в державних 
органах та установах України вимог 
законодавства щодо охорони 
інформації НАТО з обмеженим 
доступом

Служба безпеки України Протягом
року

298. Вдосконалення 
законодавства у сфері 
охорони інформації з 
обмеженим доступом 3 
урахуванням стандартів 
безпеки НАТО

Проаналізувати нормативно-правові 
акти з питань захисту інформації з 
обмеженим доступом та розробити 
пропозиції щодо їх удосконалення

Служба безпеки України Протягом
року
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Напрацювати пропозиції щодо 
укладення Україною міжнародних 
договорів про взаємну охорону 
інформації з обмеженим доступом з 
державами -  членами НАТО, зокрема 
Королівством Бельгія, Королівством 
Нідерланди, Канадою та Угорщиною

Служба безпеки України Протягом
року

Розробити нову редакцію Закону 
України "Про державну таємницю"

Служба безпеки України, 
центральні органи 
виконавчої влади за 
участю інших державних 
органів

Протягом
року

ЦІЛЬ 4.1.2. Розвиток системи криптографічного та технічного захисту інформації
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про державну таємницю"
Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року № 411 "Про затвердження Положення про 

Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

299. Удосконалення 
законодавства стосовно 
розвитку системи 
криптографічного та 
технічного захисту 
інформації з урахуванням

Розробити та внести в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекти законів 
України про внесення змін до законів 
України "Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

II, III
квартали
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стандартів НАТО системах" та "Про Державну службу 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України", спрямованих на 
розвиток системи криптографічного 
та технічного захисту інформації з 
урахуванням стандартів НАТО, та 
забезпечити їх подальше 
супроводження

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.2. Розвиток співробітництва з питань обміну розвідувальною інформацією
Ціль 4.2.1. Налагодження ефективного обміну розвідувальною інформацією між Україною,

державами -  членами НАТО та відповідними органами НАТО
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про розвідувальні органи України"
Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та 

Організацією Північноатлантичного Договору (ратифіковані Законом України від 24 травня 2017 року № 2068-VIII)

Пріоритетні завдання

300. Підвищення рівня взаємної 
довіри у процесі 
співробітництва між 
розвідувальними органами 
України та спеціальними 
службами держав -  членів 
НАТО

Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань

Розробити процедури оцінки 
ефективності та корегування заходів 
щодо обміну розвідувальною 
інформацією під час співробітництва 
зі спеціальними службами держав -  
членів НАТО

Відповідальні виконавці

Служба зовнішньої 
розвідки України

Строк
виконання

Протягом
року

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.3. Удосконалення національної системи кібербезпеки
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ЦІЛЬ 4.3.1. Організація системи забезпечення кібербезпеки України та концептуальне забезпечення діяльності
із запобігання кіберзагрозам

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"
Указ Президента України від 13 лютого 2017 року № 32 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
301. Вироблення та міжвідомче 

узгодження системи 
офіційних поглядів на 
структуру, призначення та 
функціональні можливості 
загальнодержавної системи 
виявлення кібератак, 
протидії кібертероризму і 
кіберіппигунству щодо 
об’єктів критичної 
інфраструктури

Налагодити між суб'єктами 
забезпечення кібербезпеки 
регулярний обмін інформацією щодо 
кібератак, кіберінцидентів та їх 
джерел

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Служба безпеки України, 
Національна поліція 
України, Міністерство 
оборони України, 
Національний банк 
України, розвідувальні 
органи

Протягом
року

302. Нарощення
спроможностей Центру 
реагування на кіберзагрози 
Державної служби 
спеціального зв'язку та

Удосконалити за участю Центру 
реагування на кіберзагрози Державної 
служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 
механізми міжвідомчої взаємодії

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

III квартал
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захисту інформації 
України

шляхом обміну інформацією про 
кіберзагрози в режимі реального часу 
з іншими суб'єктами забезпечення 
кібербезпеки в Україні

303. Поглиблення 
міжнародного 
співробітництва і взаємодії 
з компетентними органами 
інших держав у сфері 
протидії кіберзагрозам 
національній безпеці або 
іншим життєво важливим 
інтересам держави

Налагодити взаємодію з відповідними 
компетентними (спеціальними) 
органами держав -  членів ЄС та 
НАТО з метою обміну інформацією 
про проведені кібератаки для 
ефективного реагування та їх 
попередження, зокрема шляхом 
укладання меморандумів на 
двосторонній ОСНОВІ 3 відповідними 
органами держав -  членів ЄС та 
НАТО

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України,

IV квартал

Продовжити співробітництво з НАТО 
у рамках реалізації другого етапу 
Трастового фонду НАТО з питань 
кібербезпеки стосовно розбудови 
національної системи кібербезпеки в 
Україні

Служба безпеки України Протягом
року

Продовжити вивчення досвіду 
окремих держав -  членів НАТО у 
розбудові національних систем 
кіберзахисту, розробити пропозиції 
щодо його впровадження в Україні та 
внести їх на розгляд Національного 
координаційного центру кібербезпеки

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Служба безпеки України

IV квартал
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при Раді національної безпеки і 
оборони України
Продовжити виконання Цілей 
партнерства в рамках Процесу 
планування та оцінки сил 
(ПІЮС/РАКР) Програми НАТО 
"Партнерство заради миру" щодо 
розвитку національної системи 
кібербезпеки

Служба безпеки України Протягом
року

Організувати та забезпечити участь 
представників України у навчальних 
програмах, семінарах, тренінгах 
НАТО у сфері інформаційної безпеки 
та кібербезпеки

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Міністерство оборони 
України, Генеральний 
штаб Збройних Сил 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, 
Національна поліція 
України, Головне 
управління Національної 
гвардії України

Протягом
року

304. Підготовка та 
перепідготовка фахівців у 
сфері кіберзахисту та 
кібербезпеки за

Розробити із залученням експертів 
НАТО перелік спеціальностей, 
кваліфікаційні вимоги та навчальні 
програми підготовки фахівців із

Міністерство оборони 
України, Служба безпеки 
України

II квартал
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міжнародними
стандартами

кібербезпеки для потреб Збройних 
Сил України та Служби безпеки 
України

Створити навчально-тренувальний 
комплекс підготовки фахівців ступеня 
молодшого бакалавра із кібербезпеки 
у 179 об'єднаному навчально- 
тренувальному центрі військ зв'язку 
Збройних Сил України (м.Полтава)

Міністерство оборони 
України

III квартал

Забезпечити підготовку 
представників Збройних Сил України 
та Служби безпеки України на курсах 
та тренінгах у рамках проекту "NATO 
Multinational Cyber Defense Education 
and Training" (MN CD&T)

Міністерство оборони 
України, Служба безпеки 
України

Протягом
року

Створити у Національній академії 
Служби безпеки України за 
фінансового та консультативного 
сприяння, отриманого в рамках 
Трастового фонду НАТО з питань 
кібербезпеки, навчальну базу 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців із 
забезпечення кібербезпеки для потреб 
Служби безпеки України та вжити 
заходів щодо розробки необхідного 
для цього навчально-методичного 
забезпечення

Служба безпеки України Протягом
року
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Забезпечити модернізацію 
навчального ситуаційного центру з 
кібербезпеки на базі Інституту 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації Національного технічного 
університету України "Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

III квартал

305. Нарощування 
спроможностей системи 
кібербезпеки та захисту 
інформації у Збройних 
Силах України

Розробити та ввести в дію стратегію 
кібероборони України

Міністерство оборони 
України

II - IV  
квартали

Створити центри інформаційного 
захисту та кіберзахисту в західному 
та східному регіонах України для 
захисту власних інформаційних 
ресурсів Міністерства оборони та 
Генерального штабу Збройних Сил 
України

Міністерство оборони 
України

I I - IV  
квартали

ЦІЛЬ 4.3.2. Створення технологічної інфраструктури національної системи кібербезпеки
Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи

Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"
Указ Президента України від 13 лютого 2017 року № 32 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
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України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"
Указ Президента України від ЗО серпня 2017 року № 254 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 10 липня 2017 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації”, введеного в дію 
Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
306. Нарощування 

спроможностей 
Ситуаційного центру 
кібербезпеки Служби 
безпеки України та 
Державного центру 
кіберзахисту та протидії 
кіберзагрозам Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України з 
обміну у режимі реального 
часу інформацією про 
кібератаки і 
кіберінциденти

Формування на базі Ситуаційного 
центру кібербезпеки Служби безпеки 
України та Державного центру 
кіберзахисту та протидії 
кіберзагрозам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України інтегрованої 
системи управління безпекою та 
реагування на кіберінциденти, 
спрямованої на виявлення і 
запобігання кіберзагрозам на об'єктах 
критичної інформаційної 
інфраструктури

Служба безпеки України, 
Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Міністерство оборони 
України, Національна 
поліція України

Протягом
року

307. Вдосконалення системи 
взаємодії та координації 
дій між правоохоронними 
та безпековими органами 
держави, зміцнення 
співробітництва

Провести конференції, семінари, 
форуми, засідання із залученням 
представників приватного ІТ-сектору

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України, 
Служба безпеки України, 
Міністерство оборони

II, IV
квартали
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державних, у тому числі 
правоохоронних і 
спеціальних органів, з 
приватним ІТ-сектором у 
сфері протидії 
кіберзагрозам

України, Генеральний 
штаб Збройних Сил 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України

Провести змагання UKRAINIAN 
CYBER HACKATHON 2019, 
орієнтовані на обмін досвідом щодо 
застосування сучасних технологій 
перевірки готовності об'єктів 
критичної інфраструктури до 
кібератак та кіберінцидентів, 
використавши досвід НАТО щодо 
проведення відповідних змагань

Служба безпеки України, 
Міністерство оборони 
України, Г енеральний 
штаб Збройних Сил 
України, Служба безпеки 
України, Адміністрація 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, 
Міністерство внутрішніх 
справ України, 
Національна поліція 
України

II, IV
квартали

ЦІЛЬ 4.3.3. Удосконалення нормативно-правової бази національної системи забезпечення кібербезпеки з
урахуванням світового досвіду
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Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки Українип
Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"
постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 563 "Про затвердження Порядку формування 

переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури"

Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання

308. Розбудова цілісної системи 
кіберзахисту з метою 
захисту систем управління 
технологічними процесами 
критично важливих 
об'єктів інфраструктури 
держави

Створити та забезпечити 
функціонування реєстру об'єктів 
критичної інформаційної 
інфраструктури

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

II квартал

309. Визначення технологічної 
інформації як такої, що 
підлягає захисту, та 
опрацювання питання 
щодо встановлення 
порядку захисту такої 
інформації

Розробити та внести в установленому 
порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект закону 
України про внесення змін до Закону 
України "Про інформацію" щодо 
визначення технологічної інформації 
як такої, що підлягає захисту

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

III квартал

310. Удосконалення 
законодавства у сфері 
кіберзахисту критично 
важливих об'єктів

Розробити з урахуванням норм 
Директиви Європейського 
Парламенту та Ради ЄС (ЄС) 
2016/1148 від 6 липня 2016 року та

Адміністрація Державної 
служби спеціального 
зв'язку та захисту 
інформації України

IV квартал
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інфраструктури затвердити заходи з розвитку 
Державного центру кіберзахисту та 
протидії кіберзагрозам Державної 
служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, у складі 
якого функціонує урядова команда 
реагування на комп'ютерні 
надзвичайні події України (СЕІІТ-
и л )
Напрацювати пропозиції щодо 
врегулювання питання державно- 
приватного партнерства у сфері 
кіберзахисту

Розділ V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 5.1. Розвиток співробітництва між Україною та НАТО з правових питань 

Акти законодавства, на основі яких розроблені пріоритетні завдання та заходи
Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"
Угода між державами -  учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у 

Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил та Додаткові протоколи до цієї Угоди 
(ратифіковані Законом України від 2 березня 2000 року № 151О-ІІІ)

Подальший додатковий протокол до Угоди між державами -  учасницями Північноатлантичного Договору та 
іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил 
(ратифікований Законом України від 20 квітня 2000 року № 1687-III)

Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та 
Організацією Північноатлантичного Договору (ратифіковані Законом України від 24 травня 2017 року № 2068-УІІІ)
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Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань Відповідальні виконавці Строк

виконання
311. Проведення дослідження 

діяльності щодо 
впровадження 
Комплексного пакета 
допомоги НАТО для 
України, виконання 
міжнародних договорів, 
укладених між Україною 
та НАТО, та визначення 
заходів з удосконалення 
нормативно-правового 
забезпечення відповідної 
діяльності

Провести дослідження діяльності 
щодо впровадження Комплексного 
пакета допомоги НАТО для України 
та за його результатами визначити 
завдання щодо розроблення 
нормативно-правових актів у 
відповідних сферах

Міністерство закордонних 
справ України, 
Міністерство юстиції 
України, Урядовий офіс 
координації європейської 
та євроатлантичної 
інтеграції, центральні 
органи виконавчої влади 
за участю інших 
державних органів

II, III
квартали

Розробити проекти нормативно- 
правових актів, необхідних для 
дальшого впровадження 
Комплексного пакета допомоги 
НАТО для України, відповідно до 
визначених завдань

Центральні органи 
виконавчої влади за 
участю інших державних 
органів

IV квартал

Провести консультації з НАТО з 
питань виконання Угоди між 
державами -  учасницями 
Північноатлантичного Договору та 
іншими державами, які беруть участь 
у Програмі "Партнерство заради 
миру", щодо статусу їхніх збройних

Міністерство юстиції 
України, Міністерство 
оборони України, 
Міністерство закордонних 
справ України, центральні 
органи виконавчої влади

Протягом
року
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сил та Додаткових протоколів до цієї 
Угоди

312. Підвищення ефективності 
діяльності державних 
органів щодо застосування 
норм міжнародного 
гуманітарного права

Забезпечити ефективну діяльність 
Міжвідомчої комісії з питань 
застосування та реалізації норм 
міжнародного гуманітарного права в 
Україні

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб 
України, Міністерство 
юстиції України за участю 
інших державних органів

Протягом
року


