
Додаток 2
до Річної національної програми під 
егідою Комісії Україна -  НАТО на 
2019 рік, затвердженої Указом 
Президента України від 
10 квітня 2019 року № 117/2019

Індикатори виконання/показники ефективності реалізації Річної національної програми
під егідою Комісії Україна -  НАТО на 2019 рік

Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Розділ І. Політичні та економічні питання

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

Вплив заходів, які 
грунтуються на принципах 
Програми НАТО з розбудови 
цілісності, прозорості, 
підзвітності, запровадження 
доброчесності та зниження 
корупційних ризиків у роботі 
оборонних і безпекових 
інституцій (далі -  Програма 
ВІ), на принципах 
підвищення ефективності 
існуючих антикорупційних 
органів та незалежних 
контролюючих інституцій 3 
метою зменшення 
корупційних ризиків у їхній

Ціль 1.1.1. Система 
запобігання та протидії 
корупції

Відсоток державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які пройшли 
підвищення рівня професійної 
компетентності з питань 
запобігання корупції
Кількість заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності 
існуючих антикорупційних органів 
та незалежних контролюючих 
інституцій, які ґрунтуються на 
принципах Програми ВІ
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
діяльності (відсотковий 
показник)
Збільшення надходжень до 
бюджету внаслідок 
застосування спеціальної 
конфіскації (відсотковий 
показник)
Збільшення обміну 
інформацією з підрозділами 
фінансової розвідки держав -  
членів НАТО стосовно 
протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї 
масового знищення 
(відсотковий показник)

Ціль 1.1.2. Система 
запобігання та 
боротьби 3 
легалізацією 
(відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом, 
фінансуванням 
тероризму та 
фінансуванням 
розповсюдження зброї 
масового знищення

Відсоток нормативно-правових 
актів, приведених у відповідність із 
вимогами Групи з розробки 
фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (РАТР) та 
документів Європейського Союзу у 
сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення
Кількість підрозділів фінансової 
розвідки держав -  членів НАТО, з 
якими здійснюється обмін 
інформацією
Кількість запитів, направлених до 
підрозділів фінансової розвідки 
держав -  членів НАТО, та 
отриманих відповідей
Кількість запитів, отриманих від 
підрозділів фінансової розвідки 
держав -  членів НАТО, та наданих 
відповідей
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Зростання довіри суспільства 
до виборчого процесу 
(відсоток громадян України, 
які задоволені участю у 
голосуванні на виборах 
Президента України та 
народних депутатів)
Збільшення відкритості 
фінансової звітності про 
надходження та 
використання коштів 
виборчих фондів кандидатів 
на пост Президента України, 
політичних партій, кандидати 
в народні депутати України 
від яких зареєстровані в 
загальнодержавному 
багатомандатному виборчому 
окрузі, та кандидатів у 
народні депутати України в 
одномандатних виборчих 
округах

Ціль 1.1.3. Стабільна та 
прозора виборча 
система

Відсоток громадян України, які 
взяли участь у голосуванні на 
виборах Президента України та 
народних депутатів України
Кількість фінансових звітів про 
надходження та використання 
коштів виборчого фонду, 
оприлюднених на офіційних 
веб-сайтах політичних партій, 
кандидатів на пост Президента 
України та кандидатів у народні 
депутати України

Створено умови для 
здійснення відкритого, 
прозорого та ефективного 
державного управління із

Ціль 1.1.4. Ефективна 
система державного 
управління

Відсоток державних органів, у 
яких упроваджено інформаційну 
систему управління людськими 
ресурсами (НЯМІ8)
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
застосуванням новітніх 
інформаційно- 
комунікаційних технологій
Покращення рівня 
використання службами 
управління персоналом 
методологічних документів 3 
актуальних питань 
управління персоналом
Покращення рівня 
спроможності служб 
управління персоналом 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України та 
центральних органів 
виконавчої влади, які 
здійснюють підготовку та 
реалізацію ключових 
національних реформ

Відсоток від запланованих служб 
управління персоналом державних 
органів, в яких впроваджено 
методологічні документи 3 
актуальних питань управління 
персоналом
Створено інформаційно- 
аналітичну систему підтримки 
прийняття рішень у сфері 
державного управління
Створено модуль підтримки 
процесів розробки нормативно- 
правових актів у центральних 
органах виконавчої влади
Відсоток документів, якими 
центральні органи виконавчої 
влади обмінюються в 
електронному вигляді
Відсоток місцевих органів 
виконавчої влади, які здійснюють 
автоматизований міжвідомчий 
електронний документообіг
Кількість розроблених та 
удосконалених програм навчання 
для служб управління персоналом
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
державних органів
Запроваджено інформаційний 
обмін з державними електронними 
інформаційними ресурсами 
Міністерства юстиції України, 
Міністерства фінансів України, 
Державної фіскальної служби 
України, Державної служби 
статистики України

Відсоток території України, 
охопленої об'єднанням 
територіальних громад
Вплив реалізованих проектів 
на відновлення об'єктів 
інфраструктури, розвитку та 
підтримки громад, а також на 
залучення інвестицій і 
кредитів, у тому числі коштів 
міжнародних фінансових 
організацій та міжнародної 
технічної допомоги

Ціль 1.1.5. Дієвий і 
спроможний інститут 
місцевого 
самоврядування 
(децентралізація)

Кількість об'єднаних 
територіальних громад, їх площа 
та кількість населення
Кількість зареєстрованих 
користувачів особистих 
електронних кабінетів 
територіальних громад
Розроблено інформаційну картку 
соціальних послуг, які надаються в 
об'єднаних територіальних 
громадах

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

Створено належні умови для 
функціонування та розвитку 
Суспільного телебачення і 
радіомовлення України, 
орієнтованого на

Ціль 1.2.1. Свобода 
слова та відкрита 
діяльність органів 
державної влади

Відсоток осучасненої технічної 
бази публічного акціонерного 
товариства "Національна суспільна 
телерадіокомпанія України"
Відсоток працівників публічного
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
задоволення інформаційних 
потреб усіх верств і груп 
населення
Створено організаційно- 
правові засади для 
функціонування мовлення 
громад на принципах 
суспільного мовлення
Забезпечено належний рівень 
державної підтримки 
реформованим друкованим 
засобам масової інформації 
місцевої сфери 
розповсюдження
Підвищення рівня свободи 
слова в Україні та 
рівня фізичної безпеки 
журналістів, їх правового та 
соціального захисту
Підвищення рівня 
інформаційного наповнення 
офіційних веб-сайтів 
центральних органів 
виконавчої влади відповідно 
до вимог законодавства 
України

акціонерного товариства 
"Національна суспільна 
телерадіокомпанія України", які 
пройшли підвищення професійної 
компетенції
Ухвалено Порядок надання 
державної підтримки 
реформованим друкованим 
засобам масової інформації 
місцевої сфери розповсюдження
Проведено дослідження щодо 
додержання вимог законів України 
щодо недопущення втручання у 
професійну діяльність та впливу на 
представників засобів масової 
інформації
Проведено моніторинг 
інформаційного наповнення 
офіційних веб-сайтів центральних 
органів виконавчої влади



7

Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Встановлено системні 
стратегічні комунікації між 
НАТО та Україною з питань 
енергетичної безпеки 
України, держав -  членів ЄС 
та держав, що межують з 
Україною
Зростання рівня міжвідомчої 
взаємодії: скорочення витрат 
часу на обговорення і 
прийняття рішень, послідовне 
відстоювання державних 
інтересів та інтересів 
державних компаній
Підвищення рівня 
комунікацій з НАТО та 
оперативного реагування на 
загрози енергетичній безпеці 
з метою відпрацювання 
узгоджених колективних дій 
та системних рішень щодо 
мінімізації загроз 
енергетичній безпеці

Ціль 1.2.2. Національна 
система стратегічних 
комунікацій

Запроваджено на постійній основі 
недискримінаційний доступ, у 
тому числі третіх сторін, до 
потужностей, ресурсів, технологій 
та енерготранспортних коридорів 
спільного користування з 
державами, що межують з 
Україною, відповідно до норм 
міжнародного права
Кількість укладених угод, які 
відповідають енергетичному 
законодавству ЄС
Забезпечено оперативний обмін 
інформацією з державами -  
членами НАТО та ЄС стосовно 
загроз безпеці та обороні у 
контексті підготовки та реалізації 
інфраструктурних проектів з 
транспортування природного газу 
до Європи в обхід України
Розроблено спільні з НАТО заходи 
щодо протидії загрозам внаслідок 
обміну активами компаній 
держав -  членів НАТО з 
Російською Федерацією
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Розширено перелік спеціальних 
економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) 
проти юридичних осіб Російської 
Федерації

Ефективний конструктивний 
діалог між владою та 
представниками корінних 
народів і національних 
меншин щодо реалізації їхніх 
освітніх потреб, зокрема у 
класах з навчанням мовою 
відповідного корінного 
народу чи національної 
меншини
Збільшення кількості 
випускників закладів 
загальної середньої освіти з 
навчанням мовами 
національних меншин, які 
покращили результати 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з української 
мови (відсотковий показник)
Забезпечено вивчення 
історичної та культурної

Ціль 1.2.3. Національна 
єдність та підтримка 
національних меншин

Кількість проведених тематичних 
заходів стосовно захисту та 
реалізації прав національних 
меншин
Кількість внесених елементів 
нематеріальної культурної 
спадщини корінних народів і 
національних меншин, які 
проживають на тимчасово 
окупованих територіях, до 
Національного переліку 
нематеріальної культурної 
спадщини України
Кількість проведених засідань 
Ради представників громадських 
об’єднань корінних народів, 
національних меншини України 
при Міністерстві освіти і науки 
України
Кількість проведених 
консультаційних заходів з
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
спадщини корінних народів і 
національних меншин в 
закладах освіти
Налагоджено моніторинг 
випадків незаконного 
проведення пошукових робіт 
на об'єктах культурної 
спадщини, знищення, 
руйнування або 
пошкодження об'єктів 
культурної спадщини на 
тимчасово окупованій 
території України
Динаміка застосування 
санкційної політики проти 
Російської Федерації у галузі 
захисту культурної спадщини

представниками корінних народів і 
національних меншин щодо 
практичного впровадження 
Дорожньої карти імплементації 
статті 7 "Мова освіти" Закону 
України "Про освіту"
Кількість підготовлених 
посібників з вивчення історії і 
культури корінних народів і 
національних меншин України для 
використання у закладах загальної 
середньої освіти
Кількість ухвалених нормативно- 
правових актів про запровадження 
спеціальних економічних 
обмежувальних заходів (санкцій) 
за фактами порушень у галузі 
культурної спадщини

Рівень задоволеності 
населення наданням 
адміністративних послуг 
(відсотковий показник)

Ціль 1.2.4. 
Забезпечення прав і 
свобод внутрішньо 
переміщених осіб

Кількість створених центрів 3 
надання адміністративних послуг
Кількість створених закладів 
тимчасового перебування для 
громадян України, що проживають 
на тимчасово окупованій території 
України
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Затверджено форму 
документування випадків 
сексуального насильства, 
пов'язаного з конфліктом, 
правопорушень, пов'язаних з 
тендерно зумовленим 
насильством, торгівлею людьми

Підвищення рівня розвитку 
кадрового потенціалу за 
результатами впровадження 
тендерного аспекту у 
діяльність Збройних Сил 
України (відсотковий 
показник)
Підвищено рівень підтримки 
громадянами України 
державної політики щодо 
впровадження принципів 
тендерної рівності у 
складових сектору безпеки і 
оборони України

Ціль 1.2.5. Рівні права 
та можливості жінок і 
чоловіків у секторі 
безпеки і оборони 
України

Кількість призначених радників, 
до функціональних обов'язків яких 
віднесені тендерні питання, в 
центральному апараті 
Міністерства внутрішніх справ 
України, органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України та закладах вищої освіти 
із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють 
підготовку кадрів для Міністерства 
внутрішніх справ України
Розроблено проект нормативно- 
правового акта з гармонізації та 
узгодження термінології щодо 
тендерно зумовленого насильства
Затверджено типовий порядок 
проведення тренінгів з питань 
тендерної обізнаності
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Відсоток працівників апарату 
Міністерства внутрішніх справ 
України, які взяли участь у 
тренінгах з питань тендерної 
обізнаності
Затверджено Методичні 
рекомендації щодо інтеграції 
тендерних питань в існуючі освітні 
програми закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, 
які здійснюють підготовку кадрів 
для Міністерства внутрішніх справ 
України
Кількість проведених семінарів та 
тренінгів для представників 
засобів масової інформації 
стосовно рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у 
секторі безпеки і оборони України
Відсоток особового складу 
складових сектору безпеки і 
оборони України, який взяв участь 
у тренінгах, семінарах, 
конференціях, зустрічах з питань 
тендерної обізнаності
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Кількість навчальних програм і 
курсів у навчальних закладах 
Міністерства оборони України та 
програм курсів науково- 
педагогічного складу вищих 
військових навчальних закладів, 
до яких включені тендерні аспекти
Відсоток підготовлених 
військовослужбовців-жінок на 
курсах в Навчально-науковому 
центрі міжнародної миротворчої 
діяльності Національного 
університету оборони України 
імені Івана Черняховського та 
цивільно-військового 
співробітництва
Кількість призначених радників з 
тендерних питань у Збройних 
Силах України (у Генеральному 
штабі Збройних Сил України та у 
складі об'єднаних стратегічних та 
оперативних штабів, зокрема у 
складі штабів окремих видів 
Збройних Сил України та родів 
військ)
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Відсоток військовослужбовців, які 
пройшли навчання на 
міжнародних курсах НАТО з 
тендерних питань (стратегічний та 
оперативний рівні)
Кількість інформаційних 
матеріалів з тендерних питань, 
розміщених у друкованих та 
електронних засобах масової 
інформації
Кількість виготовлених та 
розповсюджених методичних 
матеріалів з тендерних питань для 
представників засобів масової 
інформації
Кількість засобів масової 
інформації регіональної сфери 
розповсюдження, які розмістили 
соціальні ролики з тендерних 
питань

Збільшення рівня соціальної 
стійкості та спроможності 
громад протистояти 
викликам (відсотковий 
показник)

Ціль 1.2.6. Створення 
системи раннього 
попередження та 
реагування на 
конфлікти

Кількість об'єднаних 
територіальних громад Донецької 
та Луганської областей, на базі 
яких реалізовано пілотний проект з 
питань розбудови миру, 
підвищення рівня соціальної
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
стійкості та громадської безпеки 
(Community Policing)

Стратегічна мета 1.3. 
Досягнення відповідності 
критеріям, нормам та 
принципам НАТО та ЄС у 
правовій сфері

Зростання довіри суспільства 
до судової влади (відсоток 
громадян України, які 
довіряють судовій владі)
Налагоджено роботу Вищого 
антикорупційного суду
Єдина судова інформаційно- 
телекомунікаційна система 
функціонує в повному обсязі

Ціль 1.3.1. Незалежна, 
ефективна та 
відповідальна судова 
влада

Відсоток виконання запланованих 
заходів з організації та 
забезпечення роботи Вищого 
антикорупційного суду
Відсоток судів України, які 
підключені до модуля 
автоматизованого розподілу справ 
та інших підсистем 
автоматизованої системи 
документообігу суду
Затверджено Положення про 
Єдину судову інформаційно- 
телекомунікаційну систему
Відсоток судів, які забезпечено 
засобами інформатизації для 
належного функціонування Єдиної 
судової інформаційно- 
телекомунікаційної системи
Кількість суддів у новоутворених 
місцевих окружних судах та 
апеляційних судах у відповідних 
округах, які пройшли державну 
реєстрацію
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Відсоток забезпечення від потреби 
фінансової, матеріально-технічної 
та організаційної складової 
діяльності місцевих окружних 
судів та апеляційних судів у 
відповідних округах

Оптимізовано склад 
компонентів прокуратури 
відповідно до покладених 
завдань

Ціль 1.3.2. Ефективна 
прокуратура

Відсоток виконаних завдань 
Дорожньої карти з реформування 
органів прокуратури України

Забезпечено ефективність та 
прозорість пенітенціарної 
системи

Ціль 1.3.3. Ефективна 
та прозора
пенітенціарна система, 
спрямована на захист 
суспільства від 
злочинності

Затверджено правила 
внутрішнього розпорядку слідчих 
ізоляторів Державної кримінально- 
виконавчої служби України
Відсоток слідчих ізоляторів та 
установ виконання покарань, у 
яких модернізовано інженерно- 
технічні засоби охорони та зв’язку
Оптимізовано мережу установ 
виконання покарань з метою 
економії бюджетних коштів

Забезпечено ефективність 
системи наглядових і 
соціально-виховних заходів

Ціль 1.3.4. Ефективна 
система досудової, 
наглядової та 
пенітенціарної пробації

Проведено дослідження 
адміністративних даних щодо 
ймовірної кількості осіб, які 
перебуватимуть на обліку пробації
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
після звільнення з місць 
позбавлення або обмеження волі
Проведено дослідження 
адміністративних даних щодо 
ймовірних категорій суб'єктів 
пробації, до яких може 
застосовуватися електронний 
моніторинг
Створено міждержавну робочу 
групу з однією із держав -  членів 
ЄС для обміну інформацією і 
підготовки рекомендацій щодо 
створення передумов 
упровадження електронного 
моніторингу в Україні

Рівень задоволеності осіб, які 
були позбавлені особистої 
свободи внаслідок дій 
незаконних збройних 
формувань Російської 
Федерації та окупаційної 
адміністрації Російської 
Федерації на тимчасово 
окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській 
областях, якістю захисту їх

Ціль 1.3.5. Ефективна 
системи надання 
правової допомоги

Відсоток внесеної до Реєстру 
інформації про осіб, позбавлених 
особистої свободи внаслідок 
збройного конфлікту та/або 
тимчасової окупації у Донецькій та 
Луганській областях, про локацію, 
умови їхнього утримання та їх 
фізичний стан
Кількість звернень з метою 
відшкодування вартості послуг з 
надання професійної правової
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
прав та законних інтересів 
(відсотковий показник)
Відсоток районів, міст 
обласного значення, 
охоплених
правопросвітницькими
заходами
Відсоток території України, 
де доступна безоплатна 
правова допомога

допомоги для захисту і 
забезпечення прав та інтересів 
осіб, які позбавлені особистої 
свободи у зв'язку 3 їхньою 
громадською або політичною 
діяльністю внаслідок дій 
незаконних збройних формувань 
Російської Федерації та 
окупаційної адміністрації 
Російської Федерації на тимчасово 
окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях
Кількість проведених 
правопросвітницьких заходів
Кількість проведених навчально- 
тренінгових заходів для 
працівників системи надання 
безоплатної правової допомоги, 
адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу

Стратегічна мета 1.4. 
Створення сучасної 
ринкової економіки

Забезпечено відповідність 
розмірів ставок податків 
інфляційним процесам в 
економіці
Запроваджено трирівневу 
структуру документації з

Ціль 1.4.1. Ефективна 
та прозора податкова 
система

Здійснено (у разі економічної 
необхідності) перегляд ставок 
акцизного податку, екологічного 
податку та рентної плати, 
визначених в абсолютних 
значеннях, з урахуванням індексу
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
трансфертного ціноутворення
Установлено контроль за 
розподілом функцій, ризиків 
та нематеріальних активів 
всередині групи компаній
Удосконалено правила 
оподаткування для операцій з 
сировинними товарами

споживчих цін та індексу цін 
виробників промислової продукції
Підвищено прозорість 
міжнародних транзакцій суб'єктів 
господарювання
Запроваджено єдині стандарти 
звітності для компаній, що входять 
до міжнародних груп
Кількість обмінів звітами з 
контролюючими органами інших 
держав

Зростання кількості суб'єктів 
малого та середнього 
підприємництва
Зростання частки суб'єктів 
малого та середнього 
підприємництва у доданій 
вартості
Зростання рівня обізнаності 
підприємців щодо 
бухгалтерського обліку, 
виходу на нові ринки
Удосконалено принципи та 
процедури ліцензування з 
метою чіткого їх окреслення,

Ціль 1.4,2. Дерегуляція 
та сприятливий бізнес- 
клімат

Кількість суб'єктів малого та 
середнього підприємництва
Відсоток зростання частки малого 
та середнього підприємництва у 
доданій вартості
Відсоток зменшення фінансових та 
часових витрат суб'єктів 
господарювання при здійсненні 
процедури ліцензування
Максимальний строк дії 
посвідчення про реєстрацію як 
суб'єкта здійснення міжнародних 
передач товарів збільшено до 
3 років
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
усунення правових колізій та 
унеможливлення порушення 
прав суб'єктів 
господарювання
Повноцінна імплементація 
положень Третього 
енергетичного пакета, 
директив і регламентів ЄС 
відповідно до зобов'язань 
України в рамках Договору 
про приєднання до 
Енергетичного 
Співтовариства
Виконано технічні заходи 
щодо інтеграції енергосистем 
України та Європи
Реформовано і лібералізовано 
газовий ринок, зокрема 
завершено створення 
тарифної системи "вхід- 
вихід"
Усунено адміністративні 
бар'єри, які існують на 
оптовому та роздрібному 
ринках природного газу

Ціль 1.4.3. Надійне 
енергозабезпечення

Створено умови для 
відокремлення ДІЯЛЬНОСТІ 3  

транспортування природного газу 
відповідно до вимог Третього 
енергетичного пакета
Запущено організовані сегменти 
ринку електричної енергії, 
включаючи ринок двосторонніх 
договорів, ринок електроенергії 
"на добу наперед", 
короткостроковий оптовий ринок 
природного газу, балансуючий 
ринок, ринок допоміжних послуг
Приведено у відповідність із 
положеннями "Посібника з 
експлуатації" ЕОТ^О-Е технічні 
норми, правила і вимоги, які діють 
в Об'єднаній енергетичній системі 
України
Кількість спільних тренувань з 
операторами системи передач 
сусідніх держав
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання

Знижено залежність від 
постачань енергоресурсів, 
зокрема нафтопродуктів і 
скрапленого природного газу, 
сировини для їх виробництва 
в Україні, з одного джерела
Створено можливості для 
фізичної диверсифікації 
надходжень енергоресурсів 
до України шляхом 
модернізації, розбудови 
нових потужностей, у тому 
числі термінала з прийому 
скрапленого природного газу
Уведено нові вітчизняні 
потужності для виробництва, 
переробки, використання і 
дистрибуції енергоресурсів
Створено умови для 
залучення інвестицій в 
реалізацію інфраструктурних 
проектів
Розроблено механізм надання 
державних гарантій 
іноземним інвесторам для 
реалізації масштабних

Кількість проведених заходів щодо 
забезпечення захисту критичної 
енергетичної інфраструктури
Кількість спільних з НАТО та 
державами -  членами НАТО 
навчальних та тренінгових 
програм для підготовки персоналу 
атомних електростанцій України з 
питань фізичного захисту ядерних 
установок та ядерних матеріалів
Кількість наданих спеціальних 
дозволів на користування 
нафтогазоносними надрами 
надрокористувачам за 
результатами аукціонів
Скасовано необхідність введення 
родовищ у дослідно-промислову та 
промислову розробку
Кількість реалізованих проектів 
для фізичного надходження 
природного газу з альтернативних 
джерел, альтернативними 
маршрутами (частка нових 
надходжень перевищує 5% річних 
потреб в імпорті)
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
інфраструктурних проектів, 
зокрема термінала з прийому 
скрапленого газу в Україні
Знижено залежність від 
імпорту енергоресурсів, 
створено більшу додану 
вартість сировини, створено 
нові робочі місця, залучено 
місцеву складову
Створено потужності для 
імпорту скрапленого 
природного газу та його 
використання в економіці 
України

Кількість імплементованих 
проектів з нарощення відповідних 
вітчизняних потужностей для 
виробництва, переробки, 
використання і дистрибуції 
енергоресурсів
Знижено залежність від імпортних 
надходжень нафтопродуктів і 
скрапленого газу більш ніж на 
5 відсотків на рік
Затверджено нормативно-правові 
акти, якими визначено: статус 
проекту створення термінала з 
прийому скрапленого природного 
газу в Україні для імпорту 
скрапленого природного газу з 
Держави Катар, Сполучених 
Штатів Америки та інших держав; 
пріоритетність, прийнятні 
організаційно-правові форми 
можливого партнерства, учасників, 
умови сприяння для забезпечення 
конкурентоспроможності проекту

Створено державні 
топографічні карти і 
геоінформаційні системи

Ціль 1.4.4.
Реформування
сільськогосподарського

Кількість виготовлених цифрових 
растрових топографічних карт 
масштабу 1:50 000
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різного призначення
Розвиток Української 
постійно діючої перманентної 
мережі спостережень 
Глобальної навігаційної 
супутникової системи 
(иАРОЗ) як сегменту 
Державної геодезичної 
мережі

сектору та створення 
національної 
інфраструктури 
геопросторових даних

Кількість виготовлених цифрових 
векторних топографічних карт 
масштабу 1:50 000
Кількість областей, на території 
яких установлено базові 
референцні станції Глобальної 
навігаційної супутникової системи
Проведено навчання технічного 
персоналу з обслуговування 
станцій Глобальної навігаційної 
супутникової системи
Розроблено план обслуговування 
та функціонування Української 
постійно діючої перманентної 
мережі спостережень Глобальної 
навігаційної супутникової системи 
(иАРОБ)

Стратегічна мета 1.5. 
Сучасна,
конкурентноспроможна 
наука, інтегрована у 
світовий науковий простір 
та Європейський 
дослідницький простір ЄС, 
мінімізація негативного 
впливу на навколишнє

Активізовано 
співробітництво вчених 
України та НАТО у сферах 
науки та довкілля 
(збільшення кількості 
реалізованих проектів 
порівняно з попередніми 
роками)

Ціль 1.5.1. Ефективне 
співробітництво у 
науковій сфері

Кількість проведених засідань 
Спільної робочої групи Україна -  
НАТО зі співробітництва з питань 
науки та довкілля
Кількість реалізованих проектів, 
які виконуються закладами вищої 
освіти та науково-дослідними 
установами України за Програмою
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природне середовище НАТО "Наука заради миру і 

безпеки", та кількість 
започаткованих нових проектів

Рівень радіаційного 
випромінювання на ділянці, 
що належить Міністерству 
оборони України, де 
зберігаються радіоактивні 
відходи, відповідає 
затвердженим нормам та 
стандартам радіаційної 
безпеки
Створено умови для розвитку 
транспорту на екологічному 
пальному
Скорочено обсяги викидів та 
споживання нафтопродуктів

Ціль 1.5.2. 
Забезпечення 
екологічної безпеки

Кількість і тип (вид) радіоактивних 
відходів, що знаходяться на об’єкті 
смт Цибулеве Кіровоградської 
області та потребують вилучення, 
описаних (сформованих) за 
результатами проведення техніко- 
економічної оцінки
Відсоток транспорту у структурі 
автопарку України, що 
використовує газове пальне (за 
використаним видом пального, 
обсягами використання газу для 
транспорту, за віком автопарку)
Прийнято нормативно-правові 
акти для розвитку транспорту на 
екологічних видах пального, 
зокрема газового

Визначено основні засади 
державної політики у сфері 
захисту критичної 
інфраструктури

1.5.3. Захист критичної 
інфраструктури та 
ефективне
попередження загроз

Створено нормативно-правову 
основу для формування державної 
системи захисту критичної 
інфраструктури України
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Урегульовано правові та 
господарські відносини, 
повноваження державних 
органів у сфері захисту 
критичної інфраструктури

Стратегічна мета 1.6. 
Забезпечення 
фундаментальних 
національних інтересів 
України

Забезпечено дальшу 
підтримку з боку НАТО та 
держав -  членів НАТО 
суверенітету, територіальної 
цілісності та незалежності 
України
Максимально залучено 
дорадчу та матеріально- 
технічну підтримку НАТО 
для реформування сектору 
безпеки і оборони України 
відповідно до стандартів, 
рекомендацій та принципів 
НАТО з метою зміцнення 
обороноздатності та 
підготовки держави до 
набуття членства в НАТО

Ціль 1.6.1. Набуття 
членства в НАТО

Результати діяльності із 
забезпечення реалізації Закону 
України "Про національну безпеку 
України"
Кількість проведених консультацій 
з НАТО з питань виконання планів 
оборонної реформи у 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
Кількість виконаних 
концептуальних документів у 
сфері реформування Збройних Сил 
України, інших складових сектору 
безпеки і оборони України із 
залученням консультативно- 
дорадчої допомоги НАТО
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Проведено перші курси за участю 
представників Збройних Сил 
України та мобільної тренувальної 
групи Об'єднаного центру НАТО з 
питань вивчення та узагальнення 
досвіду (ТАІХС)
Завершено виконання Робочого 
плану Військового комітету 
Україна -  НАТО на 2018 -  
2019 роки
Кількість представників України, 
які взяли участь у заходах Меню 
партнерства НАТО на 2019 рік
Кількість державних службовців 
та посадових осіб місцевого 
самоврядування, які пройшли 
підвищення рівня професійної 
компетентності з питань 
євроатлантичної інтеграції

Підвищено рівень 
професійної компетентності 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань 
європейської інтеграції

Ціль 1.6.2. Набуття 
повноправного 
членства в
Європейському Союзі

Відсоток державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які пройшли 
підвищення рівня професійної 
компетентності з питань 
європейської інтеграції
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Рівень та динаміка 
застосування 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
Ефективність заходів щодо 
протидії збройній агресії 
Російської Федерації проти 
України

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

Кількість юридичних і фізичних 
осіб, до яких застосовано 
спеціальні економічні та інші 
обмежувальні заходи (санкції)
Дані про припинення/розкриття 
кримінальних правопорушень, 
пов'язаних з тимчасовою 
окупацією території України, 
збройною агресією
Кількість розміщених у засобах 
масової інформації інформаційно- 
аналітичних матеріалів з питань, 
пов'язаних зі збройною агресією 
Російської Федерації проти 
України
Кількість реалізованих проектів, у 
тому числі проведених 
конференцій, здійснених наукових 
досліджень, з відповідних питань
Періодичність обговорення 
питань, пов'язаних зі збройною 
агресією Російської Федерації 
проти України, у рамках роботи 
міжнародних організацій та під час 
міжнародних переговорів на 
високому рівні
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Ефективне співробітництво 3 
НАТО, іншими 
міжнародними організаціями 
щодо протидії міжнародному 
тероризму
Активна участь у 
міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки в 
рамках співробітництва з 
НАТО з урахуванням 
воєнно-політичної 
обстановки на тимчасово 
окупованих територіях 
України

Ціль 1.6.4. Участь у 
міжнародних заходах 
щодо підтримання 
миру і безпеки, 
боротьби з тероризмом

Кількість виявлених/припинених, в 
тому числі за результатами обміну 
розвідувальною інформацією, 
терористичних загроз для держави 
Україна, її громадян, установ, 
об'єктів, у тому числі за кордоном
Забезпечено 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
Забезпечено участь Національного 
контактного пункту Військово- 
Морських Сил Збройних Сил 
України (м.Одеса) в операції 
НАТО "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")
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Забезпечено в установленому 
порядку участь в українсько- 
американському
багатонаціональному навчанні "Сі 
Бриз-2019"
Забезпечено участь національного 
персоналу у заходах бойової 
підготовки та тренувальних місіях 
у складі спільної литовсько- 
польсько-української бригади 
(ЛИТПОЛУКРБРИГ)

Неухильне виконання 
зобов'язань України за 
міжнародними договорами 
щодо нерозповсюдження 
зброї масового знищення та 
засобів її доставки, контролю 
над звичайними озброєннями 
та діяльністю збройних сил

Ціль 1.6.5. Ефективний 
контроль над 
озброєннями, 
нерозповсюдженням 
зброї масового 
знищення

Кількість виявлених/припинених 
правопорушень, предметом яких є 
товари, що підлягають державному 
експортному контролю
Забезпечено участь України у 
щорічному обміні інформацією 
щодо контролю над озброєннями 
та діяльністю збройних сил, що 
здійснюється в рамках ОБСЄ
Кількість проведених за участю 
представників України засідань, 
конференцій, інших заходів у 
рамках діяльності Регіонального 
центру сприяння контролю над 
озброєннями (ИАСУІАС)
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Рівень оцінки виконання 
зобов'язань у військово-політичній 
галузі за результатами 29-ї 
щорічної робочої зустрічі держав 
ОБСЄ
Підвищено ефективність 
державного експортного контролю 
за міжнародними передачами 
товарів військового призначення 
та подвійного використання, в 
тому числі шляхом впровадження 
цифрових технологій

Позитивна динаміка рівня 
підтримки громадянами 
України стратегічного курсу 
держави на набуття членства 
України в НАТО (у розрізі 
областей)
Виконано план заходів на 
2019 рік з реалізації 
Концепції вдосконалення 
інформування громадськості 
з питань євроатлантичної 
інтеграції на 2017 -  2020 роки

Ціль 1.6.6. 
Інформування 
громадськості про 
співробітництво 
України з НАТО

Кількість друкованих видань, які 
висвітлюють тематику 
євроатлантичної інтеграції 
України
Кількість заходів з питань 
євроатлантичної інтеграції, 
проведених у закладах освіти
Кількість трансляцій телевізійних 
та радіопередач, присвячених 
питанням державної політики у 
сфері євроатлантичної інтеграції
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Кількість трансляцій телевізійних 
та радіопередач щодо висвітлення 
співробітництва між Україною та 
НАТО, зокрема здійснених 
Центральною телерадіостудією 
Міністерства оборони України, 
телерадіокомпанією "Бриз" 
Міністерства оборони України
Відсоток офіційних веб-сайтів 
центральних органів виконавчої 
влади, на яких розміщено 
інформацію щодо євроатлантичної 
інтеграції України
Кількість інформаційних ресурсів 
з питань євроатлантичної 
інтеграції України, розміщених на 
веб-сайтах громадських 
організацій, які є членами 
громадської спілки "Всеукраїнська 
громадська Ліга Україна -  НАТО"
Кількість проведених 
інформаційно-просвітницьких 
кампаній з питань євроатлантичної 
інтеграції України
Кількість семінарів, тренінгів з 
питань протидії гібридній війні,



31

Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
проведених у рамках Платформи 
Україна -  НАТО з вивчення 
досвіду протидії гібридній війні в 
Україні для представників 
регіональних засобів масової 
інформації
Кількість представників засобів 
масової інформації, які відвідали 
семінари, тренінги з питань 
протидії гібридній війні
Кількість інформаційних 
матеріалів з питань протидії 
гібридній війні, розміщених у 
засобах масової інформації

Розділ II. Оборонні та військові питання

Стратегічна мета 2.1. 
Розвиток сектору безпеки і 
оборони України відповідно 
до принципів та 
рекомендацій НАТО

Показник стану 
правопорядку в органах 
сектору безпеки і оборони 
України, їх 
укомплектованість, 
оснащеність сучасним 
озброєнням, військовою і 
спеціальною технікою, 
забезпеченість необхідними 
запасами матеріальних 
засобів та готовність до

Ціль 2.1.1. Здійснення 
демократичного 
цивільного контролю 
за сектором безпеки і 
оборони України

Періодичність звітування перед 
Президентом України, Верховною 
Радою України, Кабінетом 
Міністрів України, Радою 
національної безпеки і оборони 
України
Кількість щорічних видань "Біла 
книга11 Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України
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виконання завдань за 
призначенням у мирний час 
та в особливий період
Раціональне використання 
ресурсів, зокрема бюджетних 
коштів, органами сектору 
безпеки і оборони України
Забезпечено складові сектору 
безпеки і оборони України 
працівниками, здатними 
професійно сприяти 
ефективному розвитку 
євроатлантичної інтеграції
Розвинуте міжнародне 
співробітництво в рамках 
професійної підготовки 
персоналу у сфері 
євроатлантичної інтеграції та 
у секторі безпеки і оборони 
України

Ціль 2.1.2. Професійно 
підготовлені фахівці 
складових сектору 
безпеки і оборони 
України

Відсоток особового складу, який 
планується залучати до заходів 
співробітництва з НАТО, що 
пройшов навчання з 
удосконалення навиків володіння 
англійської мовою
Кількість підготовлених 
представників сектору безпеки і 
оборони України у рамках 
Програми Україна -  НАТО з 
професійного розвитку цивільного 
персоналу сектору безпеки і 
оборони України

Соціально захищений 
сержантський та 
старшинський склад на 
основі соціально правильної 
прозорої та стабільної 
політики відповідно до

Ціль 2.1.3. Соціальний 
захист
військовослужбовців 
та членів їх сімей

Кількість створених центрів 
психосоціальної підтримки 
населення
Кількість фахівців у сфері 
психологічної допомоги ветеранам 
війни
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загальної практики НАТО Відсоток ветеранів війни, які 

отримали психологічні послуги
Відсоток ветеранів війни, які 
пройшли протезування та 
ортезування
Відсоток ветеранів війни, які 
пройшли санаторно-курортне 
лікування
Кількість ефірного часу соціальної 
реклами на телеканалах
Кількість виданої та 
розповсюдженої друкованої 
продукції стосовно надання 
державних соціальних послуг 
ветеранам війни

Підрозділ ІІ.І. Сектор оборони

Стратегічна мета 2.2. 
Єдиний напрям розвитку 
сил оборони відповідно до 
принципів і підходів, 
прийнятих у державах -  
членах НАТО

Розподіл повноважень, 
функцій, завдань, обов'язків і 
відповідальності у сфері 
оборони відповідає 
принципам, прийнятим у 
державах -  членах НАТО

Ціль 2.2.1.
Удосконалена система 
управління силами 
оборони

Затверджено розподіл 
повноважень, завдань та функцій 
між структурними підрозділами 
Генерального штабу Збройних Сил 
України та органами військового 
управління Збройних Сил України

Організаційно-штатні 
структури органів

Ціль 2.2.2.
Удосконалена система

Відсоток реалізованих та 
започаткованих змін до керівних
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військового управління 
приведено у відповідність із 
.[-структурою
Функції формування та 
підготовки військ (сил) та їх 
застосування визначені у 
положеннях про відповідні 
органи військового 
управління

військового 
керівництва силами 
оборони

документів, що регламентують 
питання підготовки та 
застосування військ (сил)

Автоматизована система 
оперативного (бойового) 
управління, зв'язку, розвідки 
та спостереження (С4І8ІІ) 
складових сил оборони 
відповідає стандартам, 
доктринам і рекомендаціям 
НАТО та інтегрована в 
систему управління 
оборонними ресурсами

Ціль 2.2.3. Ефективна 
система оперативного 
(бойового) управління, 
зв'язку, розвідки та 
спостереження (С4І8К)

Переоснащено систему зв'язку в 
силах оборони на цифрову 
платформу зв'язку
Створено захищену 
телекомунікаційну мережу для 
обміну інформацією в інтересах 
державних органів
Кількість ситуаційних центрів 
складових сектору безпеки і 
оборони України

Оцінка на постійній основі 
корупційних ризиків у 
діяльності структурних 
підрозділів Міністерства 
оборони України,
Г енерального штабу

Ціль 2.2.4. Зменшення 
корупційних ризиків у 
діяльності сил оборони

Відсоток керівного складу й 
уповноважених осіб з питань 
запобігання корупції, а також 
внутрішніх аудиторів Міністерства 
оборони України та Збройних Сил 
України, які пройшли підготовку
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Збройних Сил України, видів 
Збройних Сил України, 
інших органів військового 
управління
Підготовлений керівний 
склад та уповноважені особи 
з питань запобігання 
корупції, внутрішні аудитори

за міжнародними та 
національними стандартами 
внутрішнього аудиту
Внесено функції забезпечення 
регулярної оцінки корупційних 
ризиків до положень про 
структурні підрозділи 
Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил 
України, видів Збройних Сил 
України, інших органів 
військового управління

Нормативно-правова база 
сфери стратегічних 
комунікацій у Міністерстві 
оборони України та Збройних 
Силах України приведена у 
відповідність із підходами 
НАТО
Підвищено рівень розуміння 
особовим складом Збройних 
Сил України мети та завдань 
стратегічних комунікацій

Ціль 2.2.5. Набуття 
спроможностей сил 
оборони у сфері 
стратегічних 
комунікацій

Затверджено документи 
(інструкції, методичні 
рекомендації тощо), які 
вдосконалюють механізм 
координації та співпраці між 
суб'єктами стратегічних 
комунікацій на всіх рівнях
Кількість заходів, проведених 
державами -  членами НАТО 
(конференції, семінари, форуми 
тощо) з обміну досвідом та 
імплементації підходів 
Північноатлантичного Альянсу у 
сфері стратегічних комунікацій, у
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яких брали участь представники 
Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України
Інтегровано курс з питань 
стратегічних комунікацій до 
навчальних програм вищих 
військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів 
вищих військових навчальних 
закладів для спеціалістів 
тактичного, оперативного- 
тактичного та оперативно- 
стратегічного рівнів, задіяних у 
сфері стратегічних комунікацій
Створено за підтримки держав -  
членів НАТО Навчально-науковий 
центр стратегічних комунікацій 
Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського

Забезпечено співробітництво 
з НАТО щодо безпеки 
використання повітряного 
простору та взаємного обміну 
інформацією про повітряний 
рух

Ціль 2.2.6. 
Удосконалення 
співробітництва з 
НАТО в галузі 
організації повітряного 
руху та безпеки

Кількість здійснених обмінів 
класифікованими даними про 
повітряну обстановку у 
південному районі України в 
рамках Програми обміну даними 
про повітряну обстановку (АББЕ)



37
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використання 
повітряного простору

Відсоток персоналу складових сил 
оборони, з яким проведено 
додаткову фахову підготовку для 
здійснення інформаційної 
взаємодії та обміну даними про 
повітряну обстановку в рамках 
Регіональної програми НАТО з 
безпеки повітряного простору 
(RASP)
Відсоток підрозділів Міністерства 
оборони України та Збройних Сил 
України, у яких розгорнуто 
технічні засоби обміну даними про 
повітряну обстановку в рамках 
Регіональної програми НАТО з 
безпеки повітряного простору 
(RASP)
Кількість засідань Авіаційного 
комітету НАТО, у яких взято 
участь українськими 
представниками

Стратегічна мета 2.3. 
Оперативні (бойові, 
спеціальні) спроможності 
сил оборони, необхідні для 
гарантованої відсічі

Прийняті нормативні акти, 
якими затверджено програми 
з підготовки, керівництв та 
настанов
Створено вертикаль

Ціль 2.3.1.
У д осконал ення 
доктринальних 
документів 3 
підготовки та

Відсоток опрацьованих 
нормативних актів, якими 
затверджено програми з 
підготовки, керівництв та настанов
Кількість створених підрозділів
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збройної агресії, оборони 
держави, підтримання миру 
і міжнародної безпеки

оцінювання рівня підготовки 
(навченості) військових 
частин (підрозділів) 
Збройних Сил України

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

оцінювання у Міністерстві 
оборони України
Відсоток підготовлених фахівців, 
спроможних оцінювати рівень 
підготовки (навченості) військових 
частин (підрозділів) Збройних Сил 
України

Спільні спроможності сил 
оборони відповідають 
євроатлантичним стандартам 
та критеріям, необхідним для 
набуття членства в НАТО

Ціль 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

Уточнено функції та структуру 
органів управління складових сил 
оборони
Затверджено типові організаційно- 
штатні структури основних 
бойових військових частин сил 
оборони
Затверджено розподіл бойового 
складу Збройних Сил України 
мирного часу за функціональним 
призначенням: на сили негайного 
реагування, сили нарощування та 
сили резерву
Сформовано Центр забезпечення 
заходів цивільно-військового 
співробітництва
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Сили оборони забезпечено 
відповідними
спроможностями для відсічі 
збройної агресії, оборони 
держави, підтримання миру і 
міжнародної безпеки

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

Кількість прийнятих матеріальних 
стандартів НАТО
Забезпечено укомплектування 
новим та модернізованим 
озброєнням, військовою та 
спеціальною технікою Збройних 
Сил України відповідно до 
основних показників державного 
оборонного замовлення на 2019 рік
Використання отриманої 
інформації щодо передових 
практик та стандартів НАТО для 
відпрацювання національних 
нормативних актів та керівних 
документів у сфері озброєнь
Вітчизняними експертами надано 
пропозиції до стандартів НАТО з 
урахуванням досвіду, отриманого 
під час здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення 
операції Об'єднаних сил
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Впроваджено стандарти 
НАТО в повсякденну 
діяльність Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил 
України, систему їх 
підготовки забезпечення та 
утримання, порядок 
виконання ними завдань за 
призначенням самостійно або 
у взаємодії з іншими видами 
(родами) Збройних Сил 
України

Ціль 2.3.4. Завершення 
створення Сил 
спеціальних операцій 
Збройних Сил України 
як окремого роду 
військ за стандартами 
НАТО

Відсоток опрацьованих 
нормативно-правових актів, щодо 
застосування, функціонування, 
підготовки, забезпечення та 
утримання Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України
Кількість проведених заходів 
оперативної та бойової підготовки 
особового складу Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України із 
залученням іноземних 
тренувальних груп, у тому числі 
спільно із підрозділами видів 
(родів) Збройних Сил України
Відсоток особового складу Сил 
спеціальних операцій Збройних 
Сил України, підготовленого на 
фахових курсах за кордоном
Кількість багатонаціональних 
навчань, у тому числі спільно із 
підрозділами видів (родів) 
Збройних Сил України та держав -  
партнерів, у яких брали участь 
підпорядковані підрозділи Сил 
спеціальних операцій Збройних 
Сил України
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Результати оцінювання підрозділу 
Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України в рамках 
Програми перевірки та зворотного 
зв'язку згідно з Концепцією 
оперативних можливостей НАТО 
(КОМ/ОСС)
Кількість підготовлених фахівців 
Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України з питань 
оцінювання підрозділів 
спеціальних операцій

Посилено спроможності для 
здобування розвідувальної 
інформації та проведення 
спеціальних заходів в 
інтересах застосування 
Збройних Сил України та 
інших складових сил оборони
Досягнуто взаємосумісності з 
іноземними партнерами та 
системами розвідки 
складових сил оборони з 
урахуванням принципів і 
стандартів НАТО
Автоматизовано процеси

Ціль 2.3.5. Ефективна 
система воєнної 
розвідки з урахуванням 
принципів і стандартів 
НАТО

Відсоток органів управління, 
військових частин і підрозділів 
розвідки, переведених на 
стандарти НАТО
Кількість розроблених керівних 
документів із застосуванням 
підрозділів розвідки відповідно до 
стандартів НАТО
Відсоток фахівців розвідувальних 
структур, підготовлених 
відповідно до стандартів НАТО
Кількість високотехнологічних 
засобів розвідки, отриманих на
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
збору і обробки 
розвідувальної інформації 
об'єднаної системи 
управління розвідки на всіх 
рівнях з урахуванням 
принципів і стандартів НАТО

озброєння частинами та 
підрозділами розвідки

Набуття спроможностей 
Військово-Морськими 
Силами Збройних Сил 
України у новій структурі за 
принципами, прийнятими в 
НАТО
Створено необхідну 
інфраструктуру базування 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України у 
Чорному та Азовському 
морях

Ціль 2.3.6. 
Відродження 
військово-морського 
потенціалу держави

Відсоток формування 
(переформатування) командування 
та інших органів управління 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України за 
принципами, прийнятими в НАТО
Відсоток укомплектованості та 
оснащення Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України 
новітніми (модернізованими) 
зразками озброєння та військової 
техніки
Кількість відновлених об'єктів 
базування Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України у 
Чорному та Азовському морях

Відсоток створення необхідної 
інфраструктуру для розміщення 
підрозділів військ берегової
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
оборони і надводних кораблів 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України у містах 
Бердянську і Маріуполі

Організаційно-штатна 
структура Державної 
спеціальної служби 
транспорту приведена у 
відповідність із стандартами 
НАТО та потребами оборони 
держави
Підвищено спроможності 
Державної спеціальної 
служби транспорту до 
виконання завдань у сфері 
оборони, пов'язаних з 
використанням об'єктів 
національної транспортної 
системи України, шляхом 
оптимізації її структури, 
посилення кадрового 
потенціалу
та оснащення сучасними 
зразками техніки

Ціль 2.3.7. Набуття 
Державною 
спеціальною службою 
транспорту 
спроможностей до 
виконання завдань у 
сфері оборони

Відсоток укомплектованості 
підрозділів Державної спеціальної 
служби транспорту сучасними 
зразками озброєння та спеціальної 
(інженерної, будівельно- 
відновлювальної) техніки, техніки 
зв'язку та АСУ
Унормовано питання проходження 
громадянами України служби у 
військовому резерві Державної 
спеціальної служби транспорту
Відсоток опрацьованих документів 
з питань застосування Державної 
спеціальної служби транспорту з 
урахуванням досвіду 
антитерористичної операції та 
здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, 
що здійснюються шляхом
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
проведення операції об'єднаних 
сил
Відсоток оснащення Центру 
водолазних робіт та підводного 
розмінування спеціальним 
обладнанням і технікою для 
організації навчального процесу за 
спеціальністю "водолаз -  сапер”
Відсоток підрозділів Державної 
спеціальної служби транспорту, 
підключених до системи 
електронного документообігу 
Міністерства оборони України
Відсоток підрозділів Державної 
спеціальної служби транспорту, 
укомплектованих сучасними 
зразками озброєння та спеціальної 
(інженерної, будівельно- 
відновлювальної) техніки, техніки 
зв'язку та автоматизованої системи 
управління

Гармонізовано системи 
стандартизації та кодифікації 
у сфері оборони України з 
відповідними системами 
держав -  членів НАТО

Ціль 2.3.8. Сумісні з 
НАТО національні 
системи стандартизації 
у сфері оборони та 
кодифікації предметів

Впроваджено в Міністерстві 
оборони України та Збройних 
Силах України Інформаційну 
систему управління 
стандартизацією
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
військового 
призначення, поширені 
на усі складові сил 
оборони

Відсоток фахівців Міністерства 
оборони України та Збройних Сил 
України, підготовлених на курсах 
зі стандартизації
Відсоток фахівців Міністерства 
оборони України, підготовлених 
на курсах з кодифікації

Стратегічна мета 2.4. 
Об'єднана система логістики 
і система медичного 
забезпечення, здатні надати 
підтримку всім 
компонентам сил оборони

Створено єдину систему 
логістики і постачання сил 
оборони як у мирний час, так 
і в особливий період для 
максимально оперативного і 
належного задоволення 
потреб сил оборони 3 
централізованою закупівлею 
матеріально-технічних 
засобів з урахуванням 
керівних документів НАТО

Ціль 2.4.1. 
Удосконалене 
логістичне 
забезпечення сил 
оборони

Динаміка удосконалення процесів 
логістичного забезпечення сил 
оборони та підготовки фахівців 
відповідно до стандартів НАТО
Відсоток реформованих органів 
військового управління 
логістичного забезпечення 
відповідно до стандартів НАТО

Система медичного 
забезпечення функціонує 
відповідно до стандартів 
НАТО, спроможна надавати 
відповідну медичну 
підтримку всім завданням, 
що стоять перед силами 
оборони України, і здатна

Ціль 2.4.2.
Забезпечення належної 
медичної підтримки у 
виконанні завдань сил 
оборони

Відсоток підготовленого 
відповідно до стандартів НАТО 
військово-медичного персоналу
Відсоток укомплектування 
медичних підрозділів і військово- 
медичних закладів Міністерства 
оборони України та Збройних Сил
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
робити внесок у 
функціонально сумісні 
медичні можливості для 
спільних з НАТО місій

України засобами розшуку 
поранених, транспортними 
засобами медичної та 
аеромедичної евакуації, сучасним 
комплектно-табельним 
оснащенням (медикаментами, 
інструментами та медичним 
обладнанням) для надання 
медичної допомоги і лікування
Відсток упровадження 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
Відсоток від потреби забезпечення 
потужності навчальних центрів з 
тактичної медицини згідно з 
проведеним дослідженням
Відсоток навчальних програм для 
підготовки фахівців реабілітації 
(фізичний терапевт) у закладах 
вищої освіти, які приведено у 
відповідність із стандартами вищої
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
освіти держав -  членів НАТО
Створена перша навчальна 
програма для підготовки фахівців з 
реабілітації (ерготерапевт), що 
відповідає Мінімальним 
стандартам освіти ерготерапевтів 
Всесвітньої Федерації 
Ерготерапевтів

Стратегічна мета 2.5. 
Професіоналізація сил 
оборони та створення 
необхідного військового 
резерву

Підвищення рівня довіри та 
задоволеності 
військовослужбовців та 
членів їх сімей, осіб, які 
брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 
у здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях, їх соціальним 
захистом (відсотковий 
показник)
Запроваджено механізм 
розв'язання житлової 
проблеми у Збройних Силах 
України

Ціль 2.5.1. Належне 
соціально-гуманітарне 
забезпечення 
персоналу

Кількість прийнятих 
організаційно-методичних 
вказівок, якими визначаються 
пріоритетні завдання органів 
військового управління у 
гуманітарній та соціальній сферах 
діяльності Збройних Сил України
Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів щодо 
упорядкування системи надання 
пільг та гарантій соціального 
захисту військовослужбовців та 
членів їхніх сімей, у тому числі 
щодо розмірів грошового і 
пенсійного забезпечення, оплати 
комунальних послуг тощо
Кількість проведених консультацій 
з релігійними організаціями на 
засіданнях Ради у справах
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душпастирської опіки при 
Міністерстві оборони України 
стосовно формування та діяльності 
служби військового духовенства 
(капеланської служби)

Система освіти та підготовки 
відповідає та повністю 
забезпечує професійні 
потреби Збройних Сил 
України
Посилено кадрову 
спроможність цивільного 
персоналу Міністерства 
оборони України у сфері 
подальшого реформування 
Збройних Сил України, 
формування політики, 
побудови стратегічних 
планових процесів у 
відповідності до стандартів 
НАТО

Підвищено обізнаність 
державних службовців 
Міністерства оборони 
України щодо принципів

Ціль 2.5.2.
Удосконалена система 
військової освіти та 
підготовки кадрів

Створено "Школу оборонного 
менеджменту" та "Школу 
лідерства" на базі Національного 
університету оборони України 
імені Івана Черняховського
Внесено зміни до нормативно- 
правових актів щодо нарощення 
спроможностей системи освітньої 
та наукової діяльності у Збройних 
Силах України
Уведено дистанційні онлайн-курси 
до системи ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти 
в закладах вищої освіти Збройних 
Сил України
Відсоток особового складу 
Збройних Сил України, які 
пройшли фахові та мовні курси в 
Україні та за кордоном
Відсоток особового складу 
Збройних Сил України, які брали 
участь у семінарах та навчальних
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Стратегічна мета Показник ефективності Ціль Показники виконання
реалізації державної політики 
на прикладі сучасних 
світових практик управління 
державою

курсах за підтримки НАТО та 
держав -  членів НАТО
Відсоток особового складу 
Збройних Сил України, які брали 
участь у заходах з удосконалення 
систем підготовки та 
перепідготовки
Створено систему зворотного 
зв'язку "навчальний заклад -  
війська -  навчальний заклад"

Запроваджено Єдиний 
державний реєстр 
військовозобов'язаних
Створено територіальні 
центри комплектування та 
соціальної підтримки

Ціль 2.5.3. Ефективна 
система мобілізації та 
створення військового 
резерву

Обсяг першої черги призову 
резервістів оперативного резерву
Кількість укладених контрактів на 
проходження служби у 
військовому резерві Збройних Сил 
України
Розроблено План призову 
резервістів оперативного резерву 
першої черги Збройних Сил 
України на навчальні збори

Розроблено мобілізаційну 
директиву Генерального штабу 
Збройних Сил України з питань 
організації комплектування
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відповідних військових частин 
резервістами оперативного резерву 
першої черги та їх призову на 
навчальні збори протягом 
поточного року
Кількість територіальних центрів 
комплектування та соціальної 
підтримки

Оптимізовано розподіл 
функцій між офіцерським та 
сержантським складом 
відповідно до тенденцій у 
збройних силах держав -  
членів НАТО
Замовлення на підготовку 
військових фахівців 
тактичного рівня відповідає 
потребам Збройних Сил 
України
Систему управління кар’єрою 
військовослужбовців 
удосконалено відповідно до 
принципів збройних сил 
держав — членів НАТО
Уточнено вимоги до 
кандидатів на посади,

Ціль 2.5.4. Сучасна 
система кадрового 
менеджменту

Видано директиви Міністерства 
оборони України та Генерального 
штабу Збройних Сил України 
щодо введення посад рядового, 
сержантського і старшинського 
складу на заміну окремих посад 
офіцерського складу
Визначено потреби на підготовку 
військових фахівців тактичного 
рівня у Збройних Силах України
Затверджено Положення про 
типовий алгоритм управління 
кар'єрою військовослужбовця та 
порядок його застосування
Затверджено Положення про 
паспорт військової посади та 
порядку його застосування
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підвищено оперативність та 
якість призначення 
військовослужбовців на 
посади
Підвищено якість відбору на 
посади окремих категорій 
посадових осіб

Укомплектовано Збройні Сили 
України військовослужбовцями за 
контрактом та строкової військової 
служби відповідно до показників, 
визначених Державною 
програмою розвитку Збройних Сил 
України на період до 2020 року
Відсоток посадових і службових 
осіб Міністерства оборони України 
та військових посадових осіб 
Збройних Сил України, крім 
військовослужбовців строкової 
військової служби та військової 
служби за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, 
які пройшли перевірку відповідно 
до Закону України "Про очищення 
влади"

Підрозділ П.ІІ. Сектор безпеки

Стратегічна мета 2.6. 
Реформування Міністерства 
внутрішніх справ України

Упроваджено сучасні методи 
формування та аналізу 
державної політики у сфері 
внутрішніх справ
Запроваджено практику 
міжвідомчого планування

Ціль 2.6.1. 
Удосконалення 
алгоритмів 
формування та 
координації реалізації 
державної політики у

Затверджено методику 
формування державної політики у 
сферах компетенції органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України
Кількість проведених пілотних
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реалізації державної політики 
органами системи 
Міністерства внутрішніх 
справ України і 
пріоритезацію використання 
ресурсів за стратегічними 
напрямами

сферах компетенції 
органів системи 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України

проектів з навчання осіб 
відповідних категорій органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України
Затверджено методику з 
аналітичної роботи в органах 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України
Кількість проведених пілотних 
проектів з навчання осіб 
відповідних категорій органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України
Введено в експлуатацію Єдину 
систему ситуаційного управління 
органами системи Міністерства 
внутрішніх справ України
Відсоток працівників відповідних 
категорій органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України, які пройшли навчання з 
питань функціонування єдиної 
системи ситуаційного управління 
органами системи Міністерства 
внутрішніх справ України
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Створено консультативно- 
дорадчий орган при Міністерстві 
внутрішніх справ України з питань 
довгострокового планування
Кількість створених типових 
організаційних структур в органах 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України, відповідальних за 
стратегічне планування

Відомча система освіти та 
підготовка кадрів відповідає 
професійним потребам та 
формує загальні цінності для 
кадрового складу органів 
системи Міністерства 
внутрішніх справ України 
Посилено кадрову 
спроможність Міністерства 
внутрішніх справ України у 
сфері реформування, 
формування політики, 
побудови стратегічних 
планових процесів 
відповідно до визначених 
стратегічних пріоритетів

Ціль 2.6.2. 
Удосконалення 
системи управління 
людськими ресурсами 
в органах системи 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України

Внесено зміни до законодавства 
щодо створення єдиної системи 
організації освітньої та наукової 
діяльності в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України
Затверджено механізм 
моніторингу ефективності та 
успішності професійної діяльності 
випускників закладів вищої освіти 
із специфічними умовами 
навчання органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України
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Відсоток дистанційних онлайн- 
курсів, уведених до системи 
післядипломної освіти закладів 
вищої освіти із специфічними 
умовами навчання органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України
Відсоток представників 
Міністерства внутрішніх справ 
України, які брали участь у 
семінарах, навчальних курсах за 
підтримки НАТО та держав -  
членів НАТО
Кількість працівників медичної 
служби Міністерства внутрішніх 
справ України, які брали участь у 
заходах з удосконалення систем 
підготовки та перепідготовки 
Кількість фахівців, що надають 
психологічні послуги, які пройшли 
курси з підвищення професійної 
компетенції
Отримано сертифікат з надання 
домедичної допомоги за 
стандартами НАТО Навчально- 
тренінговим центром Національної 
академії внутрішніх справ України
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Міністерства внутрішніх справ 
України
Відсоток працівників органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України, які пройшли 
навчально-тренувальну програму з 
підготовки інструкторів-тренерів 3 
надання домедичної допомоги 
Відсоток оснащення Медичного 
реабілітаційного центру 
Міністерства внутрішніх справ 
України "Пуща-Водиця" медичним 
обладнанням для проведення 
фізичної та психологічної 
реабілітації

Запроваджено дієві 
механізми захисту відомчих 
інформаційних ресурсів 
органів системи Міністерства 
внутрішніх справ України

Ціль 2.6.3.
У д осконалення
системи захисту
інформаційних
ресурсів та інформації,
кіберзахисту
інформаційно-
телекомунікаційних
систем органів системи
Міністерства
внутрішніх справ
України

Затверджено план пріоритетних 
дій щодо створення галузевих 
центрів реагування на інциденти з 
кібербезпеки Міністерства 
внутрішніх справ України та 
органів системи Міністерства 
внутрішніх справ України
Затверджено нормативні 
(розпорядчі) документи щодо 
впровадження систем управління 
інформаційною безпекою на 
визначених об’єктах критичної
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інформаційної інфраструктури, які 
знаходяться у
власності/розпорядженні органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України
Затверджено інструкції (плани, 
протоколи тощо) з питань 
попередження та реагування на 
кіберзагрози
Затверджено проектну 
документацію на побудову 
резервного Центру обробки даних 
Міністерства внутрішніх справ 
України

Набуто матеріально-технічні 
та кадрові спроможності, що 
дають змогу застосовувати 
авіаційну техніку з високим 
ступенем ефективності для 
виконання завдань зі 
спостереження, 
патрулювання, пошуку і 
порятунку постраждалих, а 
також аеромедичної евакуації 
в різних природньо- 
кліматичних умовах

Ціль 2.6.4. Створення 
єдиної системи 
авіаційної безпеки та 
цивільного захисту в 
органах системи 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України

Кількість отриманих одиниць 
авіаційної техніки "AIRBUS 
HELICOPTERS"
Введено в експлуатацію Єдиний 
державний сервісний центр з 
питань технічного обслуговування 
та ремонту авіаційної техніки 
"AIRBUS HELICOPTERS”
Кількість введених в експлуатацію 
мобільних сервісних центрів в 
органах системи Міністерства 
внутрішніх справ України
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Кількість підготовлених екіпажів 
льотного складу для гелікоптерів 
"AIRBUS HELICOPTERS"
Кількість підготовлених осіб 
льотно-технічного складу для 
роботи з усіма типами авіаційної 
техніки
Кількість навчальних курсів для 
авіаційних спеціалістів льотного та 
льотно-технічного складу органів 
системи Міністерства внутрішніх 
справ України на навчальній базі 
компанії "AIRBUS 
HELICOPTERS"
Кількість авіаційних спеціалістів 
льотного та льотно-технічного 
складу органів системи 
Міністерства внутрішніх справ 
України, які пройшли навчання в 
Україні

Впроваджено єдину і 
оптимальну систему 
швидкого реагування на 
повідомлення про події, що 
загрожують особистій чи 
публічній безпеці

Ціль 2.6.5. Створення 
системи екстреної 
допомоги населенню за 
єдиним телефонним 
номером 112

Проведено оцінювання 
спроможностей діючих 
ситуаційних центрів, чергових та 
диспетчерських служб, підрозділів 
інформаційного забезпечення до 
впровадження системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112
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Проведено аудит з рекомендаціями 
щодо використання під час 
побудови системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112
Схвалено Концепцію 
впровадження системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112

Стратегічна мета 2.7. 
Розвиток Національної 
гвардії України

Здійснено перерозподіл 
функцій у новій структурі 3 
метою уникнення їх 
дублювання
Досягнуто необхідного рівня 
сумісності органів 
військового управління 
Національної гвардії України: 
для безпекової складової -  з 
органами управління 
центральних органів 
виконавчої влади, діяльність 
яких скеровується через 
Міністра внутрішніх справ 
України, та правоохоронних 
формувань з військовим 
статусом, для складової 
оборони -  з органами

Ціль 2.7.1. Дієва 
система управління та 
система зв'язку

Розроблено план дій з 
реорганізації органів військового 
управління Національної гвардії на 
період до 2020 року
Відсоток структурних підрозділів 
Г оловного управління 
Національної гвардії України, 
переведених на нову 
організаційно-штатну структуру, 
наближену до відповідних 
структур держав -  членів НАТО
Відсоток укомплектованості 
допоміжних пунктів управління 
Національної гвардії України 
спеціальними автомобілями, 
засобами зв’язку та інформатизації, 
майном логістики, а також 
інженерної служби
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військового управління 
Збройних Сил України і 
штабами багатонаціональних 
військ (сил) НАТО 
Підвищено здатність органів 
військового управління 
виконувати свої функції у 
взаємодії з іншими органами 
управління складових 
сектору безпеки і оборони 
України та держав -  членів 
НАТО як в умовах пунктів 
постійної дислокації, так і у 
відриві від них
Підвищено швидкість 
проходження інформації із 
відповідним ступенем 
захисту
Підвищення оперативності в 
управлінській діяльності 
підрозділів Національної 
гвардії України за рахунок 
використання сучасних 
комп’ютерних технологій 
обробки інформації, її 
передачі з використанням 
відкритих та закритих

Розгорнуто єдиний захищений 
телекомунікаційний простір
Відсоток розгортання локальних 
комп'ютерних мереж Головного та 
територіальних управлінь 
Національної гвардії України з 
системами кіберзахисту та 
відновлення конфігурації 
обладнання інформаційно- 
телекомунікаційної системи
Відсоток заміненого застарілого 
аналогового телефонного 
обладнання в підрозділах 
Національної гвардії України
Відсоток впровадження 
підсистеми " АСУВ Сокіл": 
електронного документообігу, 
обробки інформації з обмеженим 
доступом, реєстрації військових 
кадрів, об'єктів та ресурсів,
реєстрації організаційно-штатної 
структури
Відсоток укомплектованості 
військових частин та підрозділів 
Національної гвардії України 
безпілотними авіаційними
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телекомунікаційних мереж, 
впровадження 
стандартизованих процедур 
опрацювання даних щодо 
службової, господарської та 
іншої діяльності, 3 
урахуванням застосування 
необхідного захисту єдиного 
інформаційного середовища 
Національної гвардії України
Підвищено оперативність 
збору й обробки інформації 
за рахунок поєднання всіх 
джерел інформації в одному 
центрі
Підвищено спроможність 
щодо здобування 
розвідувальних відомостей за 
рахунок забезпечення 
високотехнологічними 
засобами
Підвищено здатність 
стратегічних комунікацій 
забезпечувати на належному 
рівні координацію зв'язків з 
громадськістю, у тому числі у 
воєнній та інших сферах, з

комплексами та наземними 
станціями керування
Кількість уведених посад офіцерів 
інформації та комунікації в 
бригадах, полках Національної 
гвардії України
Курс із питань стратегічних 
комунікацій включено до 
навчальних програм Національної 
академії Національної гвардії 
України для спеціалістів 
тактичного та оперативно- 
тактичного рівнів
Відсоток підрозділів 
протиповітряної оборони, які 
забезпечені спеціальним 
програмним забезпеченням 
"Віраж -  Планшет" в ланці 
командир бригади (полку), 
командир дивізіону (батареї)
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метою сприяння прийняттю 
управлінських рішень
Підвищено рівень 
автоматизації процесів 
бойового застосування 
озброєння та технічних 
засобів
Збільшено рівень пропускної 
здатності центрів підготовки 
особового складу та 
підрозділів Національної 
гвардії України
та забезпечення їх 
достатньою кількістю 
сучасного технічного 
обладнання
Вдосконалено навики 
володіння іноземними 
мовами
військовослужбовцями 
Національної гвардії України 
для досягнення ними рівня, 
достатнього для ефективної 
участі в заходах 
міжнародного 
співробітництва

Ціль 2.7.2. Ефективна 
підготовка військ

Кількість уведених в експлуатацію 
навчальних об'єктів центрів 
підготовки особового складу та 
підрозділів Національної гвардії 
України
Відсоток створеної інженерної 
інфраструктури адміністративного 
містечка № 2 Міжнародного 
міжвідомчого багатопрофільного 
центру підготовки підрозділів 
(с.Старе Бориспільського району 
Київської області)

Відсоток виконаних робіт: 
електрифіковано військове 
стрільбище, обладнані навчальні 
класи та спеціальні класи для 
підготовки фахівців зв'язку, 
відремонтовано навчальні
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Зменшено кількість бар'єрів 
для досягнення рівних 
можливостей чоловіків і 
жінок щодо активної та 
змістовної участі в діяльності 
Національної гвардії України
Підвищено рівень підготовки 
особового складу для 
виконання завдань за 
призначенням
Збільшено кількість 
навченого військового 
резерву, здатного виконувати 
завдання за призначенням

корпуси, спортивні споруди, 
стройовий плац Навчального 
центру Національної гвардії 
України (м.Золочів Львіської 
області)
Відсоток виконаних робіт: 
обладнано стройовий плац, 
інженерне містечко, містечко 
радіаційного, хімічного і 
біологічного захисту, тренінгове 
містечко командного згуртування, 
відновлено навчальний корпус, 
автодром, споруди на військовому 
стрільбищі, обладнано земляні 
вали в центрі підготовки 
підрозділів (с.Старий Лисець 
Тисьменицького району Івано- 
Франківської області)
Кількість створених відділень 
мовної підготовки в центрах 
підготовки Національної гвардії 
України
Включено тендерну експертизу на 
етапах планування, проведення та 
оцінки міжнародних та 
національних операцій
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Кількість проведених тренінгів 3 
питань тендерної обізнаності для 
особового складу Національної 
гвардії України
Відсоток центрів підготовки 
Національної гвардії України, які 
забезпечені сучасними приладами 
біологічного зворотного зв'язку 
(біофідбеками)
Кількість створених мобільних 
центрів психологічної підтримки
Відсоток військових частин 
Національної гвардії України, у 
яких створені автоматизовані 
робочі місця психологів
Затверджено порядок надання 
психологічних послуг у 
Національній гвардії України
Створено та укомплектовано 
підрозділ Євроатлантичної 
інтеграції в Національній академії 
Національної гвардії України

Розмежовано повноваження 
за функціями закупівлі, 
зберігання і постачання

Ціль 2.7.3. Зміна 
системи логістики

Трансформовано організаційно- 
штатну структуру органу 
військового управління за
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ресурсів шляхом 
реорганізації структури 
органу військового 
управління, що відповідає за 
логістичне забезпечення
Забезпечено розвиток 
автоматизації процесів 
управління та обліку 
озброєння і військової 
техніки, військово-технічного 
майна, боєприпасів та 
матеріально-технічних 
засобів
Збільшено об'єм та якість 
надання медичних послуг 
особового складу та 
підрозділів Національної 
гвардії України
Підвищено рівень 
оздоровлення та відпочинку 
військовослужбовців 
Національної гвардії України 
та членів їх сімей

напрямом логістики
Здійснено тестовий запуск 
автоматизованої системи 
управління логістичними 
процесами
Відсоток укомплектованості 
санітарним транспортом медичних 
підрозділів Національної гвардії 
України
Створено поліклінічне відділення 
при госпіталі Національної гвардії 
України
Створено відділення медико- 
психологічної реабілітації в 
медичному центрі "Нові Санжари", 
облаштувано басейн, бювет та 
пральний комплекс
Відсоток проведення 
реконструкції та капітального 
ремонту будівель, споруд та 
комунікацій філії медичного 
реабілітаційного центру "Тополя" 
санаторію "Зелений мис"

Стратегічна мета 2.8. 
Розвиток Національної 
поліції України

Оптимізовано структурну 
побудову Національної 
поліції України

Ціль 2.8.1. 
Функціональна та 
структурна розбудова

Кількість введених в експлуатацію 
ситуаційних центрів Національної 
поліції України
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Покращено взаємодію між 
органами Національної 
поліції України, у тому числі 
їх структурними 
(відокремленими) 
підрозділами (управліннями, 
відділами, відділеннями)

системи Національної 
поліції України

Відсоток дітей, які пропали 
безвісти, розшуканих упродовж 
першої доби
Кількість виявлених 
правопорушень на водних об'єктах 
та об'єктах інфраструктури 
водного транспорту

Впроваджено в діяльність 
Національної поліції України 
концепцію правоохоронної 
діяльності, керованої 
аналітикою
Підвищено спроможності 
підрозділів кіберполіції 
Національної поліції України 
із запобігання, виявлення, 
припинення та розкриття 
кіберзлочинів

Ціль 2.8.2. Ефективні 
розкриття та 
розслідування 
кримінальних 
правопорушень

Впроваджено новітні форми і 
методи роботи в діяльність 
Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної поліції 
України
Запроваджено діяльність, 
спрямовану на підтримку 
інституційного управління та 
рішень слідчих (детективів) на 
основі процесу проведення 
кримінального аналізу інформації, 
включаючи зміну підходу до 
збору, зіставлення, аналізу 
інформації та її інтерпретування
Затверджено положення про 
організацію та проведення 
кримінального аналізу 
підрозділами Національної поліції 
України
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Підвищено захищеність 
відомчого інформаційного 
простору
Вдосконалено мобільність та 
матеріально-технічне 
забезпечення органів 
(підрозділів) Національної 
поліції України

Ціль 2.8.3. Підвищення 
інформаційної безпеки 
підрозділів 
Національної поліції 
України та розвиток 
інформаційно- 
аналітичного 
забезпечення

Кількість користувачів сервісів 
Національної поліції України, 
об’єднаних у відомчу 
телекомунікаційну мережу
Відсоток органів (підрозділів) 
Національної поліції України, в 
яких впроваджено цифрову 
систему радіозв'язку

Набуто професійних 
спроможностей працівниками 
Національної поліції України
Зменшено кількість фактів 
порушення дисципліни і 
законності працівниками 
поліції (відсотковий 
показник)

Ціль 2.8.4. Формування 
професійного 
кадрового персоналу 
Національної поліції 
України

Відсоток укомплектованості 
штатної чисельності структурних 
підрозділів та органів 
Національної поліції України
Відсоток поліцейських, які 
отримали документ встановленого 
зразка про закінчення первинної 
професійної підготовки
Затверджено Положення про 
прийняття (обробки), перевірки та 
прийняття рішення органами та 
підрозділами Національної поліції 
України щодо отриманої від 
викривачів інформації про 
вчинення працівниками поліції 
корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень
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Відсоток працівників Національної 
поліції України, які пройшли 
навчання з підвищення 
професійної компетентності та 
практичних навичок
Відсоток поліцейських у розрізі 
спеціалізацій, які пройшли 
первинну професійну підготовку і 
набули спеціальні навички, 
необхідні для виконання 
повноважень поліції

Зменшення аварійності на 
автомобільних дорогах 
загального користування 
(відсотковий показник)
Уніфіковано діяльність груп 
реагування патрульної поліції 
територіальних 
(відокремлених) підрозділів 
Г оловних управлінь 
Національної поліції України 
у місті Києві та областях

Ціль 2.8.5. Ефективне 
забезпечення публічної 
безпеки і порядку, 
зменшення аварійності 
дорожнього руху

Розширено мережу 
обслуговування підрозділами 
дорожньої поліції автомобільних 
доріг міжнародного та 
національного значення 
(кількісний або відсотковий 
показник)

Стратегічна мета 2.9. 
Розвиток Державної 
прикордонної служби 
України

Здійснено інженерно- 
технічне облаштування 
українсько-російського 
державного кордону в межах

Ціль 2.9.1. Посилений 
захист окремих 
ділянок державного 
кордону України

Кількість облаштованих об'єктів, 
визначених планом заходів щодо 
інженерно-технічного 
облаштування українсько-
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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

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
Кількість сформованих підрозділів 
швидкого (оперативного) 
реагування, готових до виконання 
завдань за призначенням

Створено підрозділи 
стратегічного планування у 
Державній прикордонній 
службі України

Ціль 2.9.2.
Удосконалена система 
стратегічного 
планування діяльності 
та розвитку Державної 
прикордонної служби 
України

Підготовлено пропозиції щодо 
організаційно-штатної структури, 
фінансово-економічне 
обґрунтування та проекти 
положень про підрозділи 
стратегічного планування в 
Державній прикордонній службі 
України

Проведено спільні аналізи 
загроз у сфері безпеки 
державного кордону з 
представниками 
прикордонного відомства 
Республіки Польща,

Ціль 2.9.3. Реагування 
на загрози у сфері 
безпеки державного 
кордону України

Кількість підписаних протоколів 
робочих зустрічей 3 
представниками іноземних 
прикордонних відомств
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Словацької Республіки, 
Румунії, Угорщини, 
Республіки Молдова та 
Республіки Білорусь
Покращено якість технічного 
обслуговування техніки та 
поведених інженерних робіт 
у підрозділах охорони 
державного кордону
Виконано у повному обсязі 
державне оборонне 
замовлення

Ціль 2.9.4.
Удосконалена система 
інженерного та 
технічного
забезпечення охорони 
державного кордону 
України

Кількість створених окремих 
відділень технічного забезпечення 
та відділень інженерних робіт у 
підрозділах охорони державного 
кордону Державної прикордонної 
служби України
Кількість закуплених 
бронетранспортерів, патрульних 
автомобілів та снайперських 
комплексів для підрозділів 
спеціального призначення 
Державної прикордонної служби 
України
Кількість модернізованих постів 
технічного спостереження на 
узбережжі Азовського моря

Набуто особами авіаційного 
персоналу навичок льотної та 
технічної експлуатації 
гелікоптера МІ-8МСБ

Ціль 2.9.5. Набуття 
спроможностей авіації 
Державної
прикордонної служби 
України

Кількість підготовленого складу 
екіпажів гелікоптера МІ-8МСБ,
Кількість модернізованих 
гелікоптерів МІ-8СМВ у 
транспортно-санітарний варіант 
МІ-8МСБ
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Підвищено ефективність 
авіації Державної 
прикордонної служби 
України щодо транспортних 
перевезень та виконання 
санітарних завдань (медичної 
евакуації)
Проведено спільні робочі 
зустрічі з питань боротьби з 
корупцією з представниками 
прикордонних відомств 
Республіки Польща, 
Словацької Республіки, 
Румунії, Угорщини, 
Республіки Молдова, 
Республіки Білорусь, 
Литовської та Латвійської 
Республік
Підвищено кваліфікаційний 
рівень представників 
підрозділів забезпечення 
внутрішньої та власної 
безпеки Адміністрації 
Державної прикордонної 
служби України в питаннях 
щодо припинення 
корупційних та інших 
службових правопорушень

Ціль 2.9.6. Розвиток 
доброчесності та 
боротьба з корупцією в 
Державній
прикордонній службі 
України

Кількість підписаних протоколів 
робочих зустрічей з іноземними 
партнерами щодо попередження та 
протидії корупційним проявам
Відсоток отриманих сертифікатів 
персоналом Державної 
прикордонної служби України про 
проходження ними навчання
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Вдосконалено систему 
управління особовим складом

Ціль 2.9.7.
Удосконалена система 
управління людськими 
ресурсами

Досягнуто співвідношення штатної 
чисельності посад 
військовослужбовців: офіцерський 
склад -  до 25 відсотків, з них 
посад вищого офіцерського 
складу -  0,3 відсотка, старшого 
офіцерського складу -  43 відсотки, 
молодшого офіцерського складу -  
56,7 відсотка, солдати і сержанти -  
до 70 відсотків, курсанти -  
5 відсотків

Створено систему медичного 
забезпечення, яка спроможна 
надавати відповідну медичну 
підтримку

Ціль 2.9.8. Ефективне 
медичне забезпечення

Затверджено регламентуючі 
документи з питань впровадження 
клінічних протоколів і алгоритмів, 
сумісності медичного 
забезпечення та стандартизації 
діяльності медичного персоналу
Кількість військовослужбовців 
Державної прикордонної служби 
України та членів їх сімей, 
забезпечених жилими 
приміщеннями

Стратегічна мета 2.10. 
Розвиток Державної 
міграційної служби України

Кількість осіб, які отримали 
документи, що посвідчують 
особу, підтверджують 
громадянство України чи її 
спеціальний статус, за

Ціль 2.10.1. 
Автоматизація 
процесів з реалізації 
державної політики у 
сфері міграції

Кількість центрів надання 
адміністративних послуг, які 
підключені до Єдиного 
державного демографічного 
реєстру та забезпечені необхідним
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допомогою засобів Єдиного 
державного демографічного 
реєстру

обладнанням і захищеними 
каналами зв'язку
Відсоток розширення 
функціональних можливостей 
Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи управління міграційними 
процесами

Стратегічна мета 2.11. 
Єдина державна система 
цивільного захисту України

Надано методичну та 
практичну допомогу органам 
місцевого самоврядування 
щодо утворення пожежно- 
рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) місцевої і 
добровільної пожежної 
охорони в об'єднаних 
територіальних громадах

Ціль 2.11.1. Набуття 
спроможностей 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
для оперативного та 
комплексного 
реагування на 
надзвичайні ситуації

Розроблено та внесено на розгляд 
Верховної Ради України проект 
Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо об'єктів підвищеної 
небезпеки

Кількість проведених заходів в 
об'єднаних територіальних 
громадах щодо утворення 
пожежно-рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) місцевої і 
добровільної пожежної охорони
Кількість виданих та 
розповсюджених в об'єднаних 
територіальних громадах буклетів, 
пам'яток, рекомендацій тощо щодо 
утворення пожежно-рятувальних 
підрозділів (пожежних частин)
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місцевої і добровільної пожежної 
охорони

Відсоток потреб України у 
галузі гуманітарного 
розмінування, які 
покриваються за рахунок 
міжнародної технічної 
допомоги
Зростання темпів 
знешкодження мін і 
вибухонебезпечних залишків 
війни в контексті 
гуманітарного розмінування 
забруднених територій 
(відсотковий показник)
Зростання рівня 
інформованості населення 
про ризики небезпек від мін 
та вибухонебезпечних 
залишків війни (відсотковий 
показник)

Ціль 2.11.2. Розбудова 
спроможностей 
України у сфері 
гуманітарного 
розмінування

Створено постійну донорську раду 
з питань гуманітарного 
розмінування
Затверджено акти щодо 
полегшення процедур залучення 
міжнародної технічної допомоги у 
галузі гуманітарного розмінування
Відсоток керівників 
піротехнічних/вибухотехнічних 
підрозділів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, 
які пройшли корпоративне 
навчання з набуття навичок 
проектного менеджменту
Відсоток проектів у галузі 
гуманітарного розмінування, які 
схвалені донорською радою
Відсоток персоналу відповідних 
підрозділів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, 
які пройшли підготовку на курсах 
щодо застосування стандартів
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Кількість проведених 
інформаційних заходів для 
населення, яке проживає на 
території, забрудненій мінами та 
вибухонебезпечними залишками 
війни

Активізовано участь фахівців 
та команд Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у міжнародних 
навчаннях, семінарах, 
тренінгах та інших 
навчально-практичних 
заходах у рамках 
співробітництва з НАТО, ЄС 
та іншими міжнародними 
організаціями
Проведено переатестацію 
співробітників Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
системі Міжнародної 
консультативної групи ООН з 
проведення пошуково- 
рятувальних операцій 
"ШСАРАГ"

Ціль 2.11.3. 
Взаємосумісність 
підрозділів Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій 
з підрозділами 
відповідних органів 
держав -  членів НАТО 
та держав -  членів ЄС

Забезпечено участь фахівців та 
команд Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 
міжнародних польових навчаннях, 
організованих Євроатлантичним 
координаційним центром з 
реагування на надзвичайні ситуації 
цивільного характеру НАТО з 
ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій "БНВИА 2018"
Кількість заходів із забезпечення 
проходження переатестації 
командою важкого класу 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у системі 
Міжнародної консультативної 
групи ООН з проведення 
пошуково-рятувальних операцій 
"ШСАРАГ'1
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Стратегічна мета 2.12. 
Розвиток Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

Нормативно визначено 
вимоги до порядку 
акредитації комунікаційно- 
інформаційної системи, які 
погоджені з уповноваженим 
органом держави -  члена 
НАТО

Ціль 2.12.1. 
Акредитація 
комунікаційно- 
інформаційних систем, 
в яких обробляється 
інформація НАТО з 
обмеженим доступом

Кількість визначених 
комунікаційно-інформаційних 
систем для акредитації та відсоток 
підготовлених необхідних 
матеріалів

Стратегічна мета 2.13. 
Реформування Служби 
безпеки України

Удосконалено механізми 
формування та реалізації 
державної політики щодо 
забезпечення державної 
безпеки України
Оптимізовано організацію 
діяльності Служби безпеки 
України

Ціль 2.13.1. 
Підвищення 
ефективності реалізації 
державної політики у 
сфері національної 
безпеки України, 
управління та 
організації діяльності 
Служби безпеки 
України

Кількість розроблених 
нормативно-правових актів з 
організаційно-правових засад 
діяльності Служби безпеки 
України
Відсоток реалізованих заходів з 
реформування Служби безпеки 
України відповідно до 
затверджених стратегічних і 
концептуальних документів та 
прийнятих нормативно-правових 
актів
Відсоток нарощування 
можливостей Ситуаційного центру 
забезпечення кібернетичної 
безпеки Служби безпеки України

Стратегічна мета 2.14. 
Посилення розвідувальних 
спроможностей держави

Налагоджено систему 
відпрацювання спільної 
позиції розвідувальних 
органів з актуальних питань

Ціль 2.14.1. Посилення 
спроможностей 
розвідувальних органів 
України та їх взаємодії 
між собою

Удосконалено організаційно- 
штатну структуру Служби 
зовнішньої розвідки України 
відповідно до стандартів НАТО
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Відсоток персоналу, що 
забезпечуватиме функціонування 
складових об'єднаної 
інформаційної системи 
розвідувальних органів України, 
які пройшли курси підвищення 
професійної компетенції

Підвищено ефективність 
діяльності розвідувальних 
органів України (відсотковий 
показник)
Оптимізовано систему 
професійної підготовки, 
перепідготовки, підвищення 
кваліфікації співробітників 
розвідувальних органів

Ціль 2.14.2. Створення 
розвідувального 
співтовариства 
України

Розроблено нормативно-правові 
акти щодо забезпечення уніфікації 
окремих розвідувальних ресурсів і 
технологій, закупівель новітніх 
технічних засобів розвідки та 
спеціальних технічних засобів, 
необхідних для здійснення 
розвідувальної діяльності, 
приведення їх у відповідність із 
стандартами держав -  членів 
НАТО

Підвищено ефективність 
оборонного планування 
Служби зовнішньої розвідки 
України (відсотковий 
показник)
Рівень ефективності 
логістичного забезпечення 
Служби зовнішньої розвідки

Ціль 2.14.3. 
Упровадження 
процесів логістичного 
забезпечення у Службі 
зовнішньої розвідки 
України відповідно до 
євроатлантичних 
принципів та підходів

Відсоток співробітників Служби 
зовнішньої розвідки України, 
відповідальних за процес 
оборонного планування, які 
пройшли курси підвищення 
професійної компетентності
Проведено оцінку ефективності 
логістичного забезпечення
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ресурсних потреб Служби 
зовнішньої розвідки України

Розширено напрями і форми 
взаємодії розвідувальних 
органів України з 
спеціальними службами 
держав -  членів НАТО

Ціль 2.14.4. 
Організація взаємодії 
розвідувальних 
органів України зі 
спеціальними 
службами держав -  
членів НАТО

Кількість досягнутих 
домовленостей між 
розвідувальними органами 
України та спеціальними 
службами держав -  членів НАТО

Стратегічна мета 2.15. 
Розвиток Апарату Ради 
національної безпеки і 
оборони України

Зменшено час підготовки 
щодо прийняття рішення
Зростання спроможності 
обробки більшої кількості 
вхідних даних
Створено умови для 
проведення ситуаційного 
аналізу подій
Збільшення оперативності 
доведення важливої 
інформації до керівництва

Ціль 2.15.1. 
Координація та 
ефективний контроль 
за діяльністю 
складових сектору 
безпеки і оборони 
України

Відсоток додаткових 
інфраструктурних можливостей 
для ситуаційного управління
Кількість мобільних пунктів 
отримання та передачі ситуаційних 
даних
Наявна мережа обміну 
інформацією Апарату Ради 
національної безпеки і оборони 
України зі складовими сектору 
безпеки і оборони України
Відсоток наявного програмного 
забезпечення для оцінки та аналізу 
ситуаційних даних
Наявна система захисту контуру 
обміну даними
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Підрозділ ІІ.ІІІ. Оборонно-промисловий комплекс

Стратегічна мета 2.16. 
Розвиток оборонно- 
промислового комплексу

Підвищено ефективність 
виробничої кооперації 
вітчизняних підприємств 
оборонно-промислового 
комплексу з оборонними 
підприємствами держав -  
членів НАТО (відсотковий 
показник)

Ціль 2.16.1.
Упровадження системи 
державного 
гарантування якості 
продукції оборонного 
призначення

Кількість впроваджених технічних 
стандартів та положень публікацій 
НАТО з питань гарантування 
якості в оборонно-промисловому 
комплексі (зокрема, А<ЗАР-2000)

Створено нові, оновлені 
виробництва продукції 
оборонного призначення

Ціль 2.16.2. Підготовка 
та освоєння серійного 
виробництва новітніх 
зразків
високотехнологічного 
озброєння і військової 
техніки

Кількість створених/оновлених 
виробництв продукції оборонного 
призначення

Покращено умови для 
залучення іноземних 
інвестицій в оборонно- 
промисловий комплекс 
України (відсотковий 
показник)

Ціль 2.16.3.
Підвищення
інвестиційної
привабливості
оборонно-
промислового
комплексу України

Кількість прийнятих документів 
щодо забезпечення сприятливих 
умов для залучення іноземних 
інвестицій в оборонно- 
промисловий комплекс
Обсяг залучених інвестицій для 
виконання інвестиційних проектів 
на підприємствах оборонно- 
промислового комплексу України
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Активізовано співпрацю у 
рамках багатонаціональних 
проектів НАТО у сфері 
розробки та виробництва 
озброєння і техніки

Ціль 2.16.4. Залучення 
вітчизняних 
підприємств до 
співробітництва в 
рамках
багатонаціональних 
проектів НАТО у сфері 
розробки та 
виробництва озброєння 
і техніки

Кількість заходів НАТО у сфері 
оборонної промисловості, у яких 
взяли участь представники 
України
Кількість підприємств, які брали 
участь у заходах НАТО у сфері 
оборонної промисловості

Розділ III. Ресурсні питання

Стратегічна мета 3.1. 
Ефективна політика системи 
планування та управління 
ресурсами в секторі оборони 
України з використанням 
сучасних євроатлантичних 
підходів

Систему стратегічного 
планування у сфері оборони 
узгоджено з державною 
системою прогнозування та 
стратегічного планування
Поточні плани утримання та 
розвитку складових сил 
оборони ґрунтуються на 
довгострокових цілях у сфері 
оборони
Пропозиції щодо розподілу 
видатків сектору безпеки і 
оборони України надаються 
на середньостроковий період

Ціль 3.1.1. 
Упровадження в 
бюджетну політику у 
сфері оборони 
євроатлантичних 
принципів та підходів 
щодо бюджетного 
планування

Кількість осіб, які пройшли 
підготовку на курсах підвищення 
професійної компетенції в Україні 
та за кордоном
Відсоток видатків на озброєння та 
військову техніку з оборонного 
бюджету
Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів щодо 
удосконалення системи 
оборонного планування та 
управління ресурсами відповідно 
до принципів та підходів НАТО
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(окремо для кожного 
головного розпорядника 
бюджетних коштів)
Упроваджено систему 
закупівель відповідно до 
принципів і підходів, що 
застосовуються 
європейськими державами та 
державами -  членами НАТО

Ціль 3.1.2. Інтегрована 
система управління 
ризиками як складова 
системи оборонного 
планування

Кількість здійснених пілотних 
міжнародних закупівель в Агенції 
НАТО з підтримки та постачання
Кількість проведених 
курсів/семінарів з питань 
державного гарантування якості на 
базі Національного університету 
оборони України імені Івана 
Черняховського
Відсоток впроваджених положень 
угоди НАТО із стандартизації 
ЗТАИАО 4107

Створено дієвий механізм 
здійснення інтегрованих 
закупівель озброєння та 
військової техніки через 
річний план закупівель за 
публічними процедурами, у 
тому числі безпосередньо за 
імпортом
Унормовано проведення 
інтегрованих закупівель 
озброєння та військової

Ціль 3.1.3.
Удосконалення
механізму формування
та виконання
державного
оборонного
замовлення

Кількість нормативно-правових 
актів стосовно інтегрованих 
закупівель озброєння та військової 
техніки за публічними та 
закритими процедурами, у тому 
числі через партнерства та послуги 
Агенції НАТО з підтримки та 
постачання
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техніки за публічними та 
закритими процедурами, у 
тому числі через партнерства 
та послуги Агенції НАТО з 
підтримки та постачання
Впроваджено систему 
управління військовою 
інфраструктурою, яка надасть 
змогу створити автономні 
військові бази, що 
відповідають визначеним 
потребам, підрозділи сил 
оборони будуть забезпечені 
малогабаритними і 
малопомітними польовими 
модулями
Приведено у відповідність із 
євроатлантичними 
принципами умови 
функціонування військових 
частин (баз), у тому числі 
щодо їх автономності, 
структуру, розміщення 
соціально-побутових об'єктів 
для забезпечення 
повсякденної діяльності та 
потреб військовослужбовців і 
членів їх сімей

Ціль 3.1.4. 
Запровадження 
системи управління 
інфраструктурою та її 
розвитком

Кількість створених 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
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Зменшено рівень ризиків, 
пов'язаних із 
вибухонебезпечними 
предметами, що створить 
безпечні умови для 
проживання населення та 
відновлення і розвитку 
соціально-економічної 
інфраструктури Донецької та 
Луганської областей 
Впроваджено досвід держав -  
членів НАТО в організацію 
захисту навколишнього 
середовища на території 
військових полігонів, 
військових частин у ході 
повсякденної діяльності та 
підготовки і проведення 
військових навчань 
(тренувань), а також 
проведення природо- 
відновлювальних робіт на 
військових об’єктах 
Впроваджено систему 
екологічного управління 
відповідно до міжнародного 
стандарту 180 14001:2015

Ціль ЗЛ.5. Зменшення 
впливу на довкілля, 
спричиненого 
діяльністю складових 
сектору безпеки і 
оборони України

Вага (брутто) утилізованих 
боєприпасів, у тому числі 
протипіхотних мін типу ПФМ-1 
Площа звільнених територій 
Донецької та Луганської областей, 
на яких проведено обстеження на 
наявність вибухонебезпечних 
предметів, а також заходи щодо їх 
маркування та 
очищення/розмінування 
Відсоток представників Збройних 
Сил України, які взяли участь у 
семінарі "Захист навколишнього 
середовища під час військових 
навчань" на базі Центру бойової 
підготовки Збройних сил 
Литовської Республіки імені 
генерала Адольфаса Раманаускаса 
Сертифіковано систему 
екологічного управління 
відповідно до міжнародного 
стандарту 180 14001:2015, 
акредитованого у Національному 
агентстві акредитації України 
органом сертифікації 
Відсоток військових частин, у яких 
проведено курси підвищення
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Створено нові території та 
об'єкти природно-заповідного 
фонду в межах військових 
полігонів
Картографічні матеріали, які 
використовуються при 
плануванні військових 
навчань та випробувань 
озброєння і військової 
техніки, містять інформацію 
про межі природно- 
заповідного фонду та 
природоохоронних територій 
міжнародного значення

професійної компетенції у сфері 
екології та екологічної безпеки 
відповідно до стандартів НАТО 
Кількість виданих довідників, 
інформаційних, освітніх та 
навчально-методичних видань у 
сфері екології та екологічної 
безпеки
Площа територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, які 
створено в межах військових 
полігонів (га)

Розділ IV. Питання безпеки

Стратегічна мета 4.1. 
Удосконалена система 
безпеки інформації

Належне функціонування 
системи охорони інформації з 
обмеженим доступом

Ціль 4.1.1. Розвиток 
національної системи 
захисту інформації з 
обмеженим доступом

Кількість проведених планових 
перевірок охорони інформації 
НАТО з обмеженим доступом
Відсоток працівників державних 
органів та установ, яким видано 
Сертифікати особового допуску до 
інформації НАТО
Кількість оформлених дозволів на 
передачу секретної інформації до 
установ НАТО
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Кількість укладених міжнародних 
договорів про взаємну охорону 
інформації з обмеженим доступом 
з державами -  членам НАТО

Ціль 4.1.2. Розвиток 
системи
криптографічного та 
технічного захисту 
інформації

Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів стосовно розвитку 
системи технічного та 
криптографічного захисту 
інформації відповідно до 
стандартів НАТО

Стратегічна мета 4.2. 
Розвиток співробітництва з 
питань обміну 
розвідувальною 
інформацією

Конструктивне 
співробітництво щодо обміну 
розвідувальною інформацією 
(кількісні та якісні 
показники)

Ціль 4.2.1. 
Налагодження 
ефективного обміну 
розвідувальною 
інформацією 
між Україною, 
державами -  членами 
НАТО та 
відповідними 
органами НАТО

Відсоток розвідувальної 
інформації, одержаної в порядку 
обміну, яку використано для 
інформування споживачів 
розвідувальної інформації

Стратегічна мета 4.3. 
Удосконалення 
національної системи 
кібербезпеки

Відсутність масштабних 
кіберінцидентів на об’єктах 
критичної інфраструктури 
держави

Ціль 4.3.1. Організація 
системи запобігання 
кібербезпеки України 
та концептуальне 
забезпечення 
діяльності із

Приєднання Центру реагування на 
кіберзагрози Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України до аналогічних 
центрів (SOC) структур 
(організацій) держав -  членів
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запобігання
кіберзагрозам

НАТО
Кількість осіб, які пройшли 
підготовку/перепідготовку у сфері 
кіберзахисту та кібербезпеки за 
міжнародними стандартами
Кількість створених центрів 
інформаційного захисту та 
кіберзахисту Міністерства оборони 
України та Генерального штабу 
Збройних Сил України

Зменшено час реагування на 
кіберінциденти на об'єктах 
суб'єктів кібербезпеки

Ціль 4.3.2. Створення 
технологічної 
інфраструктури 
національної системи 
кібербезпеки

Кількість галузевих центрів 
реагування на кіберінциденти

Відсоток реалізації положень 
Закону України "Про основні 
засади забезпечення 
кібербезпеки України"

Ціль 4.3.3. 
Удосконалення 
нормативно-правової 
бази національної 
системи забезпечення 
кібербезпеки 3 
урахуванням світового 
досвіду

Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів у сфері 
кіберзахисту
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Розділ V. Правові питання

Стратегічна мета 5.1. 
Розвиток співробітництва 
між Україною та НАТО з 
правових питань

Розроблено нормативно- 
правові акти, необхідні для 
дальшого впровадження 
Комплексного пакета 
допомоги НАТО для України
Належне виконання 
міжнародних зобов'язань 
України щодо дотримання 
норм міжнародного 
гуманітарного права

Кількість нормативно-правових 
актів, розроблених для 
забезпечення дальшого 
впровадження Комплексного 
пакета допомоги НАТО для 
України
Відсоток впроваджених 
пропозицій та рекомендацій 
Міжвідомчої комісії з питань 
застосування та реалізації норм 
міжнародного гуманітарного права 
в Україні


