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Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.1.  

Україна досягла основних критеріїв для  

набуття повноправного членства в НАТО та ЄС 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано    47,6% 

Триває виконання              42,9% 

Скасовано / перенесено 9,5% 

ЦІЛЬ 1.1.1.  

Органи державної влади мають інституційну спроможність,  

необхідну для набуття Україною членства в НАТО 

   
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
1.  Здійснення координації відповідної роботи з метою 

приведення штатного розкладу державних органів у 
відповідність з потребами щодо наявності структурних 
підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції 

Урядовий офіс 
координації 

європейської та 
євроатлантичної 

інтеграції  

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Розроблено проект типового Положення про структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції 

та проект Методичних рекомендацій стосовно запровадження щорічного визначення потреб центральних 
органів виконавчої влади та інших державних органів у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції та їх 
професійному навчанні. Проекти схвалено рішенням Комісії з питань координації євроатлантичної 
інтеграції від 26.03.21 з доопрацюванням. Методичні рекомендації затверджені наказом НАДС від 08.05.21 
№73-20. 

Відповідно до наказу голови Держспецзв᾽язку від 03.06.21 №346 в Адміністрації Держспецзв᾽язку 
утворено Відділ євроатлантичної інтеграції у складі Департаменту європейської інтеграції та 
міжнародного співробітництва. Також відповідно до наказу Голови Держспецзв᾽язку від 22.07.21 № 450 в 
Адміністрації Держспецзв᾽язку сформовано робочу групу з питань євроатлантичної інтеграції, до складу 
якої увійшли представники структурних підрозділів, до обов’язків яких відносяться питання 
євроатлантичної інтеграції та розробки Річних національних питань під егідою Комісії Україна – НАТО. 

2.  Проведення навчання державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення 
кваліфікації з питань євроатлантичної інтеграції 

 НАДС 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Станом на 01.09.21 пройшли навчання 5 896 осіб, з них: 3 646 держслужбовців, 2 250 посадових осіб 

місцевого самоврядування. Залучено Львівський, Одеський та Харківський регіональні інститути 

47,6 

42,9 

9,5 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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державного управління НАДУ, 15 регіональних центрів підвищення кваліфікації. 

3.  Забезпечення участі та координації діяльності представників 
України в заходах Індивідуальної програми партнерства 
Україна — НАТО на 2021 рік 

УОКЄЄІ Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Участь представників України в заходах Індивідуальної програми партнерства Україна — НАТО на 

2021 рік відбувається у плановому форматі з урахуванням карантинних обмежень.  
 

ЦІЛЬ 1.1.2.  

Україна створює передумови для набуття повноправного членства в ЄС 

   
   Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
4.  Проведення навчання державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення 
кваліфікації з питань європейської інтеграції 

 

НАДС Виконано  

Хід виконання: 
Пройшли навчання 6 997 осіб, з них: 4 724 державний службовець, 2 273 посадових осіб місцевого 

самоврядування (з питань європейської інтеграції, гендерної рівності, ведення переговорів та просування 
інтересів держави). Залучено Львійський, Одеський та Харківський регіональні інститути державного 
управління НАДУ, 16 регіональних центрів підвищення кваліфікації та Українська школа урядування.  

У рамках проєкту «Розбудова спроможності до інтеграції та реформ: підвищення адміністративного 
потенціалу державної служби України у справах європейської інтеграції за допомогою всеосяжної 
освітньої програми» («Natolin4Capacity») НАДС спільно з УОКЄЄІ, у співпраці з Представництвом ЄС в 
Україні та Коледжом Європи (м. Натолін, Польща) здійснюється вивчення потреб державних органів у 
підвищенні рівня професійної компетентності керівників та працівників структурних підрозділів у сфері 
європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію. 

ЦІЛЬ 1.1.3.  

Свідома підтримка громадянами державної політики  

щодо набуття Україною членства в НАТО та ЄС як інструменту  

забезпечення національної безпеки та економічного розвитку 

   
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
5.  Визначення стратегічних наративів інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
Держкомтелерадіо Триває 

виконання  

Хід виконання:  
Виконання розпочнеться після прийняття Стратегії комунікації державної політики євроатлантичної 

інтеграції України на 2021-2025 роки та відповідного плану заходів.  

6.  Розроблення рекомендацій щодо проведення 
інформаційної роботи для фахівців органів державної 
влади, залучених до здійснення заходів з інформування 
громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, зокрема працівників обласних, Київської 
міської держадміністрацій 

Держкомтелерадіо 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Відповідно до п.5 Плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції на 2018-2021 роки головним виконавцем завдання щодо розроблення та поширення 
методичних рекомендацій щодо комунікації у сфері європейської інтеграції, адаптації локального 
контенту до загальнонаціональної комунікаційної стратегії серед державних службовців обласних 
держадміністрацій та центральних органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування, 
відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю, визначено Міністерство 
культури та інформаційної політики України. Зазначене питання  наразі  опрацьовується  МКІП. 
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7.  Проведення інформаційних та роз’яснювальних заходів 
серед особового складу щодо переваги європейської та 
євроатлантичної інтеграції 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

Виконано 

Хід виконання:  
Щотижня в підрозділи охорони кордону направляється інформаційний матеріал з доведення 

інформації персоналу (в тому числі щодо переваг європейської та євроатлантичної інтеграції) у 
відповідності до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 89 від 18.08.20 «Про організацію 
соціально-гуманітарного забезпечення» у Держприкордонслужбі.  

8.  Проведення анонімного опитування особового складу з 
метою встановлення рівня свідомої підтримки 
державної політики щодо набуття Україною членства в 
НАТО та ЄС 

Адміністрація 
Держприкордонслужби 

Виконано  

Хід виконання:  
01-28.03.21 проведено анонімне анкетування (наказ Голови Держприкордонслужби від 23.02.21 № 71-

АГ).  

9.  Проведення інформаційних кампаній щодо важливості, 
існуючих досягнень та перспектив співробітництва 
України та НАТО 

Держкомтелерадіо Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Виконання розпочнеться після прийняття Стратегії комунікації державної політики євроатлантичної 

інтеграції України на 2021-2025 роки та відповідного плану заходів. 

10.  Розроблення та забезпечення розповсюдження 
спеціальних інформаційних матеріалів (аудіовізуальної 
та поліграфічної продукції) щодо діяльності НАТО, 
стандартів, принципів та цілей НАТО, співробітництва 
Альянсу з Україною, змін у державах — членах НАТО, 
які відбулися після їх вступу в Альянс 

МКІП Виконано  

Хід виконання: 
Започатковано проєкт #СильнішіРазом (МЗС спільно з Центром інформації та документації НАТО в 

Україні) – серія відеороликів про співпрацю між Україною та НАТО, зокрема про внесок України у 
зміцнення євроатлантичної безпеки. Відео транслюються на офіційних онлайн-ресурсах МЗС та 
закордонних дипломатичних установ України. 

У квітні проведено інформаційну кампанію у соцмережах, присвячену співпраці України з НАТО. 
Здійснено інформування населення Луганської та Донецької областей стосовно перспектив та 

позитивного впливу євроатлантичної інтеграції на спроможності України. Міноборони усього 
розповсюджено більше 2,5 млн примірників друкованих видань України з відповідною інформацією 
(газети «Голос України», «Факти Донбас», «Донбас Інформ», «Вісті Донбасу», «Схід та Захід разом», 
«Мирное время», агітаційні матеріали фонду «Відкрита політика»). 

11.  Проведення всеукраїнського конкурсу на кращу 
публікацію в аудіовізуальних (електронних), 
друкованих засобах масової інформації, теле- і 
радіопередачу про НАТО та/чи державну політику у 
сфері євроатлантичної інтеграції 

МКІП Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання розпочнеться після прийняття Стратегії комунікації державної політики євроатлантичної 

інтеграції України на 2021-2025 роки та відповідного плану заходів. 

12.  Забезпечення транслювання на центральних 
телевізійних каналах відеосюжетів і телепрограм 
центральної телерадіостудії Міноборони та 
телерадіокомпанії “Бриз” Міноборони щодо 
висвітлення актуальних питань особливого партнерства 
України з НАТО 

Міноборони Виконано  

Хід виконання: 
Налагоджено співпрацю ЦТРС Міноборони з телевізійним каналом «24» та Парламентським 

телеканалом «РАДА» щодо трансляції аудіовізуального продукту.  
Забезпечено трансляцію: 

 ЦТРС Міноборони – 16 повідомлень, 7 сюжетів, 1 телевізійного фільма, 21 усних повідомлень, 
13 радіопрограм, 6 телепроєктів, 3 випуска програми “Армія сьогодніˮ;  
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 ТРК Міноборони “Бризˮ – 8 сюжетів та 1 телевізійного нарису. 

13.  Розміщення на офіційних веб-сайтах та в офіційних 
друкованих виданнях державних органів, що входять до 
складу сектору безпеки і оборони, інформації з 
актуальних питань співробітництва з НАТО 

складові сектору безпеки 
і оборони 

Виконано  

Хід виконання:  
Забезпечується на постійній основі розміщення актуальної інформації стосовно співробіництва з 

НАТО на офіційних веб-сайтах Міноборони («АрміяInform»), Адміністрації Держприкордонслужби 
(підрубрика «НАТО» рубрики «Багатостороннє співробітництво» категорії «Міжнародне 
співробітництво» розділу «Діяльність»), Нацгвардії (відомчі друковані видання, сторінки у Facebook, 
YouTube, Instagram, Twitter), СБУ, СЗРУ (розділ «Огляд терористичної активності та зон нестабільності у 
світі»), Адміністрації Держспецзв᾽язку (рубрики «Україна – НАТО» підрозділ «Міжнародна діяльність» 
розділу «Діяльність»).  

14.  Забезпечення проведення всеукраїнського і 
міжнародного заходів “Нащадки вільних імені князя 
Костянтина Острозького”, всеукраїнських вишколів 
“Джура — прикордонник” та “Джура — десантник” 

Мінмолодьспорт Виконано  

Хід виконання: 
24–28.05.21 у Житомирській області проведено Всеукраїнський вишкіл «Джура – Десантник» (наказ 

Мінмолодьспорту від 13.05.21 № 1547) з метою збільшення чисельності молоді, готової до виконання 
обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. У заході взяло участь 90 
представників з переважної більшості регіонів України, загальне охоплення склало 8000 осіб. Учасники 
заходу відпрацювали навички з основ військово-спортивної підготовки із залученням представників 
Десантно- штурмових військ (далі ДШВ) на базі 199 навчального центру ДШВ та 95-ї бригади ДШВ, а 
також ознайомились із стандартами держав - членів НАТО. 

22-25.06.21 у Миколаївській області проведено Всеукраїнський вишкіл «Нащадки вільних» (наказ 
Мінмолодьспорту від 17.05.21 № 1709) з метою збільшення чисельності молоді, готової до виконання 
обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Учасниками заходу стали 150 
юнаків та дівчат із різних регіонів України, загальне охоплення заходу складе близько 11 000 осіб. За 
результатами проведення заходу молодь ознайомлена з базовими поняттями тактичної оборони, освоїли 
основні психологічні прийоми поведінки в критичних ситуаціях, навчилися правильно оцінювати 
ситуацію в стресових обставинах на прикладі сучасних країн. Учасники отримали інформацію про 
формування оборонної свідомості, засвоїли знання із цивільної та військової тактичної медицини, а 
також ознайомилися з правилами поводження із зброєю. Проект мав на меті також підвищення знань 
учасників про напрям євроатлантичної інтеграції за допомогою презентації своїх досліджень про 
розвідувально-морські війська країн – членів НАТО. 

Проведення Всеукраїнського вишколу «Джура – Прикордонник» планується з 12 по 17 вересня 2021 
року (відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 05.08.21 № 2803).  

15.  Проведення загальнонаціонального соціологічного 
дослідження щодо ставлення громадськості до вступу 
України в НАТО 

Держкомтелерадіо Скасовано 

Хід виконання: 
Відсутність затвердженого Плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань 

євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року унеможливлює проведення зазначеного 
соціологічного дослідження у рамках його реалізації. 

16.  Проведення соціологічного дослідження щодо 
ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС 

Держкомтелерадіо Скасовано 

Хід виконання: 
 Відсутність завдання стосовно проведення соціологічного дослідження щодо ставлення 

громадськості до інтеграції України до ЄС у  Плані заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у 
сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки унеможливлює проведення зазначеного соціологічного 
дослідження. 

17.  Проведення моніторингу тематичних та інформаційних 
інтернет-ресурсів, засобів масової інформації 
загальнодержавної та регіональної сфери 
розповсюдження щодо розміщення інформації з питань 
євроатлантичної інтеграції України 

Держкомтелерадіо Виконано  

Хід виконання:  
У січні-червні найбільш змістовно проблеми євроатлантичної інтеграції України висвітлювали 
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вітчизняні мас-медіа, такі як газети "Європейська правда",  "Українська правда", "Голос України", 
«Урядовий кур'єр», «День»,  журнали "Наука і оборона", "Україна дипломатична", "Вісник Національної 
академії правових наук України", "Економіка України", "Економічний вісник Донбасу", "Юридичний 
вісник України", "Кореспондент", інформагенції «Укрінформ», "Українські національні новини", 
"Інтерфакс-Україна", інформагентство Міноборони "АрміяInform", інформаційно-аналітичний портал 
"UA.NEWS", інформаційний портал   "РБК-Україна", "Радіо Свобода" та інш.  

В інформаційній стрічці НІА «Укрінформ» було розміщено понад 300 повідомлень про події в сфері 
євроатлантичної інтеграції України та діяльності НАТО в світі.  

У розділі «Новин» одного з провідних новинних інтернет-сервісів України «Укр.нет» розміщено 
понад  
3 360 інформаційних матеріалів центральних та регіональних ЗМІ, які стосуються питань 
євроатлантичної інтеграції та діяльності НАТО. 

Серед зарубіжних інформаційних джерел у інформаційному просторі України, які формують 
громадську думку та висвітлювали тему Україна-НАТО можна виділити такі: Ассошіейтед Прес (АП), 
Рейтер (Reuters), Агентство Франс Прес (АФП), Сі-Ен-Ен (CNN), Євроньюз (Euronews), Німецька хвиля, 
Голос Америки (Voice of America), Бі-бі-сі (BBC), Радіо Свобода (RL), Радіо Франс Інтернешнл (RFI), 
New York Times, World Politics Review, EUObserver, Time, Economist, Financial Times, Guardian, Wall 
Street Journal, Corriero della Sera, La Repubblica, La Stampa, France Soir, Le Figaro, Le Monde, Liberation, 
Les Echos, El Mundo, El Pais, Bild, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, 
Handelsblatt, Der Spiegel, Stern, Focus, Gazeta Wyborcza, Gazeta Rzeczpospolita. 

18.  Вивчення можливостей для створення майданчика для 
інтерактивного діалогу з громадськими об’єднаннями, 
що провадять діяльність у сфері євроатлантичної 
інтеграції 

МЗС Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року.  

19.  Здійснення інформаційно-роз’яснювальних заходів з 
метою популяризації питань європейської інтеграції 
серед громадськості 

Держкомтелерадіо Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває процес підготовки тендерної документації щодо проведення зазначених заходів в рамках 

фінансування за державною бюджетною програмою 3802390 «Здійснення заходів з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері». 

Співробітниками НІСД надано понад 10 коментарів для Українського радіо, Радіо Свобода, 
телеканалів «Україна 24», «4 Канал», «5 Канал», Громадське», «1+1», зроблено кілька публікацій на 
сайтах Укрінформ і «Дзеркало тижня».  

27-28.05.21 НІСД організовано та проведено Весняну Академію НАТО «Стратегічна концепція НАТО 
до 2030 р.: Альянс та Україна в новому безпековому середовищі» (м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський 
національний університет ім. В. Даля). 

20.  Забезпечення видання просвітницької та навчальної 
друкованої продукції на тему євроінтеграції України 

МКІП Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталах. 

21.  Проведення інформаційної кампанії щодо результатів 
проведення реформ та інституційних перетворень в 
Україні як складової євроінтеграційного процесу 

МКІП Виконано 

Хід виконання:  
Станом на кінець травня поточного року на офіційному веб-сайті МКІП розміщено інформаційний 

банер кампанії EUkraina з можливістю переходу на веб-сайт партнера для отримання більш детальної 
інформації про зазначену кампанію, також інформацію про згадану кампанію розміщено на офіційній 
сторінці МКІП у соціальній мережі Фейсбук.  

У рамках відзначення Дня Європи (10-15.05.21) МКІП приєдналося до онлайн-марафону 
#миEUкраїна, ініційованого Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 
у рамках якого розміщено заставку на офіційній сторінці МКІП у соціальній мережі Фейсбук із 
символікою комунікаційної кампанії EUkraina, а також інформацію про шість базових європейських 
цінностей і практичний зміст здобутків, переваг та можливостей, які з’являться в українців завдяки 
реалізації стратегічного євроінтеграційного курсу України. 

В рамках кампанії з розміщення інформації із символікою комунікаційної кампанії EUkraina на 
білболрдах країни 30.04.21 МКІП звернулося офіційним листом до ОДА з проханням виготовити та 
розмістити у регіонах України тематичну зовнішню соціальну рекламу у вигляді білбордів. Станом на 
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03.06.21 зазначену соціальну рекламу розміщено у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 
Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській ОДА. 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.2.  

Державне управління різних рівнів ґрунтується     

на принципах справедливості, інклюзивності, доброчесності та підзвітності 

 

 

 

 

 

Виконано    51,3% 

Триває виконання              46,3% 

Скасовано / перенесено 2,4% 

ЦІЛЬ 1.2.1.  

Ефективна система запобігання та протидії корупції  

забезпечує стабільне зниження рівня корупції в Україні  

та сприяє її економічному зростанню 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
22.  Сприяння прийняттю закону України, яким 

затверджуватиметься Антикорупційна стратегія на 2021—
2025 роки 

НАЗК Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Проект Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки» 

(реєстр. № 4135 від 21.09.20), яким передбачено затвердження Антикорупційної стратегії на 2020–2024 
роки, всебічно опрацьовувався спеціально створеною робочою групою з питань запобігання корупції 
при Комітеті ВРУ з питань антикорупційної політики, яка переважно складалася з фахівців НАЗК та 
вказаного Комітету, з метою врахування правок та пропозицій до розгляду його ВРУ у другому читанні. 

16.03.21 Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики завершив розгляд поправок до проекту 
Закону (загалом під час його  підготовки до другого читання народними депутатами було подано понад 
500 поправок). 

Зокрема, враховано правки, якими передбачено, що проектом Закону затверджується Державна 
антикорупційна стратегія на 2021–2025 роки. 

За результатами розгляду Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики рекомендував ВРУ 
прийняти вказаний проект Закону у другому читанні та в цілому в редакції, викладеній у порівняльній 
таблиці, з урахуванням техніко-юридичного доопрацювання. 17.05.2021 надано таблицю поправок-2 до 
законопроекту. 

Розгляд законопроекту у другому читанні включено до Порядку денного пленарного засідання ВРУ 
(п'ята сесія дев'ятого скликання) на 17.06.21. Упродовж засідань 17-18.06.21 ВРУ законопроект не 
розглянула. 

Станом на 29.06.21 розгляд законопроекту у другому читанні включено до розкладу пленарного 
засідання Верховної Ради України на 01.07.2021. 

51,3 46,3 

2,4 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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23.  Розроблення проекту Державної антикорупційної програми 
з реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблення та подання до КМУ проекту державної програми з виконання Антикорупційної 

стратегії розпочнеться після набрання чинності законом, яким буде затверджено Антикорупційну 
стратегію (див. пункт 22).  

24.  Створення (за потреби) при Національному агентстві з 
питань  
запобігання корупції Координаційної робочої групи з питань 
антикорупційної політики 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Потреба у створенні при НАЗК Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики 

буде визначена після затвердження ВРУ Антикорупційної стратегії, а КМУ – державної програми з 
виконання Антикорупційної стратегії. 

25.  Забезпечення координації реалізації Антикорупційної 
стратегії та державної антикорупційної програми 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Захід буде реалізовано після затвердження ВРУ Антикорупційної стратегії, а КМУ – державної 

програми з виконання Антикорупційної стратегії. 

26.  Забезпечення систематичного моніторингу та оцінки 
ефективності державної антикорупційної політики 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Забезпечити всебічний систематичний моніторинг та оцінку ефективності державної 

антикорупційної політики можливо лише шляхом систематичного моніторингу й оцінки стану реалізації 
Антикорупційної стратегії та Державної програми з її виконання після їх послідовного затвердження у 
порядку, встановленому законом. 

Очікується прийняття ВРУ проекту Закону України «Про засади державної антикорупційної 
політики на 2021–2025 роки» (реєстр. № 4135 від 21.09.20), яким передбачено затвердження 
Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки.  

27.  Надання органам державної влади та органам місцевого 
самоврядування методичної та консультаційної допомоги з 
питань додержання законодавства щодо запобігання 
корупції 

НАЗК Виконано  

Хід виконання:  
НАЗК: 

 надано 121 консультацію державним органам та органам місцевого самоврядування щодо 
діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, а також 
щодо підготовки антикорупційних програм; 

 розроблено низку методичних матеріалів та проведено тренінги щодо організації роботи 
викривачів (див. пункт 40). 

Забезпечено поведення:  
 19 тренінгів, 18 з яких щодо актуальних питань електронного декларування та 1 – з питань 

повноважень НАЗК, за участю 717 осіб (уповноважені особи з питань запобігання та 
виявлення корупції ЦОВВ та ОДА, працівників Мінреінтеграції, Верховного Суду, Вищого 
адміністративного суду, НАДС, Рахункової палати, ДБР, ДУ «Урядовий контактний центр», 
народних депутатів, їх помічників;  

 тренінгу з питань декларування для радників програми «U-LEAD з Європою: Програма для 
України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» за 
участю 37 осіб; 

 тренінгу з питань конфлікту інтересів для Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції за 
участі 20 осіб; 

 тренінгу з питань конфлікту інтересів для радників програми «U-LEAD з Європою: 
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку» за участі 35 осіб, які в подальшому консультують об’єднані територіальні 
громади. 
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28.  Проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, підготовка пропозицій щодо їх усунення 

органи державної 
влади 

Виконано 

Хід виконання: 
НАЗК регулярно здійснювало заходи, спрямовані на сприяння виявленню корупційних ризиків у 

діяльності органів державної влади: 
 НАЗК та Пенсійний фонд запустили пілотний проект для створення ефективних 

інструментів запобігання та протидії корупції у центральному апараті Пенсійного фонду та 
його територіальних органах. Виконання проекту дасть змогу: впровадити систему 
управління корупційними ризиками в органах Пенсійного фонду; прийняти дієву 
антикорупційну програму Пенсійного фонду; сформувати якісні антикорупційні політики та 
процедури Пенсійного фонду, які спрямовані на дотримання принципу доброчесності серед 
його працівників. 

 НАЗК і регулятор ринків капіталу розпочали співпрацю в оцінці ризиків та антикорупційній 
діяльності. Реалізація проекту передбачає: «дружній аудит» роботи із запобігання корупції; 
оцінку корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР та розробку заходів з їх усунення або 
мінімізації; створення ризик-реєстру органу. 

 про необхідні заходи для зменшення корупції у земельній сфері НАЗК зазначало у 
комплексному аналізі корупційних схем із землею та в проекті Антикорупційної стратегії на 
2021–2025 роки. При цьому НАЗК наголошувало, що Держгеокадастру необхідно усунути 
недоліки у роботі своїх інформаційних систем, щоб припинити корупційні практики та 
забезпечити прозоре розпорядження землями. 

НАЗК підготовлено та розміщено на веб-сайті: 
 звіт «Земельна корупція: Топ-30 корупційних ризиків та шляхи їх подолання». Звіт 

направлено народним депутатам, КМДА та обласним радам, Держгеокадастру. 
Запропоновано конкретні заходи мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків та зміни 
до законодавства, які, у разі їх успішної імплементації, дадуть змогу обмежити або повністю 
усунути корупційні практики. 

 перелік типових ризиків у сфері публічних закупівель, які можуть бути властиві всім 
замовникам товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальних 
громад. Розроблено рекомендації для усунення виявлених ризиків. Запропоновані заходи 
мають рекомендаційний та рамковий характер, а тому можуть бути адаптовані згідно із 
специфікою органу влади, який здійснює закупівлю. Матеріали можуть бути використані під 
час оцінки корупційних ризиків у діяльності органів та розробки антикорупційних програм. 
Перелік типових ризиків направлено уповноваженим з питань запобігання та протидії 
корупції. 

У МВС ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та 
внутрішнього середовища щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах 
і організаційно-управлінській діяльності МВС. Зокрема, проведено: 

 аналіз актів КМУ, які регламентують діяльність МВС, та відомчих нормативно-правових 
актів, на предмет виявлення норм, що сприяють/можуть сприяти вчиненню корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

 електронне опитування працівників системи МВС та громадськості за участі 6 009 осіб 
(опитування проводилося у грудні 2020 – січні 2021); 

 анонімне опитування науковців, працівників державних органів та представників 
громадськості у рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація 
державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» на базі НАВС за участі 1 337 
респондентів (опитування проводилося в грудні 2020 – січні 2021). 

Загальна кількість охоплених опитуванням респондентів становить понад 7 300 осіб. 
За результатами проведеного дослідження комісією, з урахуванням результатів проведеної у 2020 

році оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, визначено додатково такі сфери діяльності МВС, 
функції яких були об’єктами оцінки корупційних ризиків у 2021 році: 

 судово-експертна діяльність; 
 надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС). 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС у 2021 році затверджено 
Міністром внутрішніх справ України 30.03.21, включено до антикорупційної програми МВС на 2020-
2022 роки та оприлюднено на офіційному вебсайті МВС. 

Пенсійним фондом затверджено наказ від 14.01.21 № 2 «Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Пенсійного фонду України та його органів». Здійснено організаційно-підготовчі 
заходи з проведення оцінки корупційних ризиків.  

Забезпечено організацію та здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності ОДА. ОДА, які 
завершили здійснення оцінки, підготовлено звіт та сформовано відповідні пропозиції. 
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29.  Розроблення та затвердження антикорупційних програм з 
метою створення дієвого механізму подолання та 
запобігання корупційним проявам у публічному секторі 

органи державної 
влади 

Виконано 

Хід виконання: 
НАЗК станом на 01.09.21: 

 погоджено 37 антикорупційних програм державних органів та органів місцевого 
самоврядування, а також надано обов’язкові для розгляду пропозиції щодо вжиття 
додаткових заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків); 

 відмовлено у погодженні 41 антикорупційної програми та надано зауваження, які потрібно 
усунути, для підвищення якості таких програм. 

Антикорупційна програма МВС на 2020-2022 роки затверджена наказом МВС від 31.01.20 № 84 (із 
змінами внесеними наказами МВС від 30.03.21 № 228 та від 23.07.20 № 559). 

Антикорупційну програму Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-
цивільної адміністрації на 2021-2023 роки затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 08.02.21 № 103/5-21 та погоджено наказом 
НАЗК від 11.03.21 № 161/21.  

Розроблення Антикорупційної програми Пенсійного фонду та його органів на 2021–2023 роки 
передбачено Планом роботи Пенсійного фонду на 2021 рік, затвердженим Мінсоцполітики, до 01.10.21. 

Антикорупційну програму Офісу Генерального прокурора на 2021–2022 роки  затверджено наказом 
Генерального прокурора від 12.03.21 № 64. 

30.  Підвищення ефективності функціонування інституту 
уповноважених з питань запобігання корупції, зокрема 
шляхом впровадження стандартів їх діяльності 

органи державної 
влади 

Виконано 

Хід виконаня:  
НАЗК: 

 проведено 4 курси навчання (15 тренінгів) для уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;  

 започатковано онлайн-форму оцінювання ефективності діяльності уповноважених (у 
вказаній формі верифіковано 5 333 особи, підтвердило подання форми 3 218 осіб. Триває 
аналіз поданих форм, результати будуть опубліковані на офіційному веб-сайті НАЗК); 

 розробляється концепція алгоритмів операційної діяльності (стандартів) уповноважених 
підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. 

Протягом лютого – квітня НАЗК спільно з Нацполіцією провели серію тренінгів для 
антикорупційних уповноважених та інших працівників Нацполіції. Тренінги відбулися у 6 містах: 
Дніпрі, Києві, Львові, Миколаєві, Рівному, Харкові за участі близько 300 поліцейських з усіх областей 
України. 

СБУ здійснюється вдосконалення відомчих нормативно-правових актів з метою чіткого визначення 
порядку формування, статусу, обсягу прав і обов’язків уповноваженого підрозділу (особи) з питань 
запобігання корупції. 

У апараті МВС уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції є 
Управління запобігання корупції МВС, яке діє на підставі положення, затвердженого наказом МВС від 
25.03.20 № 297, та розробленого відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ 
(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом НАЗК від 
17.03.20 № 102/20. 

Постановою Пенсійного фонду від 26.01.21 № 1-1 «Про затвердження критеріїв та методики 
проведення оцінювання ключових показників ефективності діяльності в Пенсійному фонді України» 
визначено критерії забезпечення здійснення заходів з питань запобігання корупції і контролю за їх 
виконанням та методика оцінювання. 

Донецькою ОДА забезпечено здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, 
повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація. 

31.  Забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства 
щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту 
інтересів 

органи державної 
влади 

Виконано 

Хід виконання: 
Органами державної влади на постійній основі вживаються заходи, спрямовані на виявлення та 

врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення роз’яснювальної роботи та навчань з питань 
щодо встановлених антикорупційним законодавством вимог та обмежень. 

НАЗК станом на 01.09.21 надано 902 роз’яснення з питань застосування актів законодавства з питань 
етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування 
інших положень Закону України «Про запобігання корупції» та внесено 50 приписів про порушення 
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вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

32.  Забезпечення ефективного контролю за дотриманням 
законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів 

НАЗК Виконано 

Хід виконання: 
НАЗК в період з 01.01. по 01.09.21 розпочато 1 227 заходів з моніторингу та контролю за 

виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб. У період з 01.01. по 01.09.21 завершено 1 395 заходів з 
моніторингу та контролю, з яких 1 101 захід було розпочато і закінчено в цей же період. 

33.  Забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства 
щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, а також 
зазначення у них повної та об’єктивної інформації 

органи державної 
влади 

Виконано 

Хід виконання: 
З 01.01.21 тривав черговий етап електронного декларування в Україні відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції». НАЗК забезпечило роботу модернізованого Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на новій 
програмно-апаратній платформі, розміщеній у відомчому центрі обробки даних.  

Офіційні листи щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами 
декларування вимог антикорупційного законодавства, надіслані Прем’єр-міністру України, головам 
ДСНС, Нацполіції, ОДА, Генеральному прокурору, Міністру юстиції. 

Проводиться інформаційна кампанія для суб’єктів декларування щодо заповнення та подання 
декларацій «Декларуйся 2021»: 

 створено окрему сторінку на веб-сайті НАЗК – «База знань НАЗК»; 
 поширено Роз’яснення для декларантів на сторінках НАЗК у соціальних мережах: Facebook, 

Телеграм-канал; 
 запроваджено нову рубрику у Телеграм-каналі НАЗК – опитування декларантів з актуальних 

питань заповнення декларацій та надання роз’яснення з цих питань (три рази на тиждень); 
 розроблено НАЗК спільно з платформою Prometheus безкоштовний навчальний онлайн-курс 

“Просто про е-декларування”; 
У період з 15.03. до 22.06.21 НАЗК опрацьовано 7 430 повідомлень про факти неподання та/або 

несвоєчасного подання декларацій, розпочато 29 моніторингів способу життя суб’єктів декларування, 
за результатами яких 10 матеріалів було передано для проведення повних перевірок суб'єктів 
декларування. 

Органами державної влади у встановленому порядку забезпечено перевірку фактів подання 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також 
зазначення у них повної та об’єктивної інформації. 

34.  Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог 
законодавства щодо заходів фінансового контролю 

НАЗК Виконано 

Хід виконання:  
НАЗК затверджено: 

 Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування (наказ НАЗК від 29.01.21 № 26/21, 
зареєстрований в Мін’юсті 05.02.21 № 158/35780);  

 Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості 
такої перевірки (наказ НАЗК від 03.03.21 № 144/21); 

 Порядок автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірок між 
уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції (наказ 
НАЗК від 03.03.21 № 143/21).  

Наказом НАЗК від 03.03.21 № 142/21 визначено уповноважених осіб Національного агентства з 
питань запобігання корупції. Уповноважені особи НАЗК проводять 177 повних перевірок декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Станом на 01.09.21 НАЗК розпочато проведення 1087 повних перевірок, завершено проведення 489 
повних перевірок; 40 обґрунтованих висновків направлено до Національної поліції України за 
підвідомчістю для складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.172-6 
КУпАП; 18 обґрунтованих висновків направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення 
про початок кримінального провадження, з яких у 2 обґрунтованих висновках, крім корупційного 
правопорушення, виявлено ознаки необґрунтованих активів. 
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35.  Вжиття заходів, спрямованих на формування негативного 
ставлення до корупції 

органи державної 
влади 

Виконано 

Хід виконання:  
Органами державної влади на постійній основі здійснюються заходи спрямовані на формування 

негативного ставлення до корупції, неухильне дотримання вимог законодавства шляхом: 
 проведення роз’яснювальної роботи; 
 організації навчальних заходів, зокрема регіональних навчань (на базі Харківського 

національного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету 
внутрішніх справ, Національної академії внутрішніх справ – загалом 485 учасників); 

 розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах та внутрішніх інформаційних 
порталах; 

 оприлюднення у ЗМІ інформаційних повідомлень з питань антикорупційної політики. 
НАЗК організовано та проведено першу Школу доброчесності НАЗК для громадських активістів, 

загальна кількість учасників школи – 550 осіб, випускниками школи стали 36 учасників. 
У Telegram-каналі (https://t.me/NAZK_gov_ua) НАЗК запроваджено нову рубрику – опитування 

(тести) з актуальних питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та надання роз’яснень з 
цих питань (у II кварталі проводилось протягом травня двічі на тиждень). 

36.  Розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, 
спрямованого на удосконалення антикорупційного 
законодавства з урахуванням пріоритетів, визначених в 
Антикорупційній стратегії на 2021—2025 роки 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Захід буде реалізовано після затвердження Антикорупційної стратегії (очікується прийняття ВРУ 

законопроекту «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», реєстр. № 4135 
від 21.09.20). 

37.  Розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, 
спрямованого на визначення у Законі України “Про 
запобігання корупції” основних засад притягнення до 
дисциплінарної відповідальності суб’єктів, на яких 
поширюється його дія, відповідно до положень 
Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Захід буде реалізовано після затвердження Антикорупційної стратегії (очікується прийняття ВРУ 

законопроекту «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», реєстр. № 4135 
від 21.09.20). 

38.  Розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення в частині встановлення відповідальності за 
вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, а також процедури притягнення до такої 
відповідальності у спосіб, визначений Антикорупційною 
стратегією на 2021—2025 роки 

НАЗК Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Захід буде реалізовано після затвердження Антикорупційної стратегії (очікується прийняття ВРУ 

законопроекту «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», реєстр. № 4135 
від 21.09.20). 

39.  Забезпечення належної якості роботи Національного 
агентства з питань запобігання корупції та органів 
Національної поліції щодо збору доказів та складення 
протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування 
політичних партій та подання ними фінансової звітності 

НАЗК 
Національна поліція 

Виконано 

Хід виконання: 
У період з 01.01.2021 по 01.09.2021 НАЗК здійснювало заходи щодо збирання доказів у справах про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а також у сфері фінансування політичних 
партій та подання ними фінансової звітності. 
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За результатами цієї діяльності у вказаний період складено 1197 протоколів, з яких (за статтями 
Кодексу України про адміністративні правопорушення): 

ст. 172-4 – 33 протоколи; 
ст. 172-5 – 7 протоколів; 
ст. 172-6 – 222 протоколи; 
ст. 172-7 – 668 протоколів; 
ст. 212-15 – 84 протоколи; 
ст. 212-21 – 155 протоколів; 
ст. 188-46 – 28 протоколів. 
З початку року за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції складено  

5 405 адміністративних протоколів про порушення Закону України «Про запобігання корупції». 
За корупційні правопорушення судами застосовано штраф до 3 257 службовців, серед яких 1 222 – 

депутати сільських, селищних, міських, районних рад, 338 посадовців місцевого самоврядування, 1 093 
– юридичні особи публічного права, 17 посадовців райдержадміністрацій, 6 депутатів обласних рад і 8 
посадовців облдержадміністрацій. На правопорушників накладено штрафів на суму 2,2 млн. грн. 

Департамент на постійній основі приділяє увагу якості збору матеріалів, пов’язаних з корупцією, а 
саме правильності визначення всіх обставин, що мають значення для вирішення справи, кваліфікації 
скоєного правопорушення, недопущення процесуальних помилок під час оформлення та вручення 
протоколів. 

Питання щодо підвищення ефективності протидії та запобігання корупції знаходиться на постійному 
контролі керівництва Департаменту стратегічних розслідувань. 

40.  Забезпечення надійного та висококваліфікованого захисту 
прав викривачів 

НАЗК Виконано 

Хід виконання: 
НАЗК: 
 розробило та презентувало навчальний курс «Викривач у законі» у співпраці з Мінцифри та за 

підтримки Проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» 
(SACCI), який впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID). Записатися та пройти курс можна за посиланням: 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/vikrivac-u-zakoni; 

 спільно зі студією онлайн-освіти EdEra запровадили безкоштовний онлайн-курс для всіх, хто 
готовий долучитися до боротьби з корупцією, незалежно від освіти, професії та зайнятості. 
Навчання розроблено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Онлайн-курс 
розміщено на платформі EdEra – http://surl.li/vjwo 

 прийнято Роз’яснення від 24.02.21 № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 

 прийнято Роз’яснення від 24.02.21 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на 
конфіденційність  
та анонімність»; 

 прийнято Роз’яснення від 18.06.21 № 6 «Щодо забезпечення права викривача на отримання 
інформації». 

Проведено тренінги для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції Нацполіції за участю понад 150 осіб щодо організації роботи з викривачами, 
створення внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про корупцію (мм. Харків, Київ, Львів). 

НАЗК проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації 
«Організація роботи з викривачами корупції у державному органі та органі місцевого самоврядування». 

НАЗК організовано міжнародну конференцію «Викривачі корупції в Україні: успіх та виклики», яка 
відбулася 24.06.21. Метою конференції є започаткування першої в Україні дискусійної платформи для 
обміну думками та мережування фахівців у сфері захисту викривачів, розвитку подальшого 
партнерства, подальших кроків щодо розробки стратегії та тактики утвердження інституту викривання 
та захисту викривачів в Україні, вдосконалення наявних механізмів захисту прав викривачів. 

На веб-сайті НАЗК розміщено інфографіки щодо розгляду повідомлень про корупційні або пов’язані 
з корупцією правопорушення без зазначення авторства / із зазначенням авторства.  

Прийнятий ВРУ 01.06.21 № 1502-ІХ Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів», проголосований з 
урахуванням вето Президента України, передбачає створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. 
Відповідно до цього Закону держателем та відповідальним за адміністрування Єдиного порталу 
повідомлень викривачів є НАЗК, яке встановлює порядок його ведення. Тривають заходи з підготовки 
до створення вказаного порталу, а також унормування порядку його ведення. 

 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/vikrivac-u-zakoni
http://surl.li/vjwo
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41.  Забезпечення подальшого впровадження у Національному 
антикорупційному бюро системи внутрішнього контролю та 
системи управління ризиками, які ґрунтуються на 
принципах Програми НАТО з розбудови цілісності, 
прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та 
зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і 
безпекових інституцій (Програма ВІ), із залученням 
консультативно-дорадчої та/або матеріально-технічної 
допомоги НАТО 

НАБУ  Триває 
виконання 

Хід виконання: 
08.02.21 відбулося засідання комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у 

діяльності НАБУ, під час якого були підведені підсумки виконання заходів із усунення (зменшення) 
рівня виявлених корупційних ризиків, затверджених антикорупційної програмою НАБУ на 2020–2022 
роки, а також розгляд пропозицій НАЗК до Антикорупційної програми.  

Проведено навчання з питань основних антикорупційних обмежень, фінансового контролю, Кодексу 
професійної етики працівників НАБУ, а також вимог міжнародного стандарту ISO 37001:2016 для 
працівників Оперативно-технічного управління, Головного підрозділу детективів та Харківського 
територіального управління. 

Триває процес впровадження системи внутрішнього контролю відповідно до Порядку організації 
внутрішнього контролю в НАБУ (наказ НАБУ від 20.01.20 № 9), зокрема опис внутрішнього 
середовища, адміністративних регламентів та блок-схем процесів, що здійснюються самостійними 
структурними підрозділами. 

У ІІ кварталі 2021 року успішно пройдено другий наглядовий сертифікаційний аудит системи 
протидії корупції у НАБУ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016. 

42.  Супроводження до прийняття законопроекту про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального кодексу України щодо 
вдосконалення відповідальності за декларування 
недостовірної інформації та неподання суб’єктом 
декларування декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, з 
урахуванням висновку Венеційської комісії та Генерального 
Директорату з прав людини та верховенства права Ради 
Європи 

НАЗК  Виконано 

Хід виконання: 
Кримінальну відповідальність за неподання декларацій, а також за внесення до таких декларацій 

завідомо недостовірних відомостей відновлено Законом України від 04.12.2020 № 1074-IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за 
декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Крім того, вказаним 
Законом внесено зміни до ст. 172-6, якою передбачено адміністративну відповідальність за порушення 
вимог щодо фінансового контролю. 

43.  Забезпечення ефективного виконання Національним 
антикорупційним бюро та Спеціалізованою 
антикорупційною прокуратурою своїх завдань шляхом 
подальшої оптимізації внутрішніх процесів, запровадження 
системи електронного кримінального провадження, 
забезпечення дотримання правил підслідності із 
притягненням до відповідальності прокурорів, які 
допустили їх порушення 

НАБУ  
САП 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
ВРУ прийнято та Президентом України підписано Закон України від 01.06.21 № 1498-ІХ «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-
телекомунікаційної системи досудового розслідування», що забезпечує регламентацію функціонування 
та використання функцій системи у кримінальному провадженні (розробники Закону – САП, НАБУ, 
ВАКС).  

Наразі триває процес інтеграції системи з іншими реєстрами, зокрема Єдиним реєстром досудових 
розслідувань, та узгодження відомчих нормативно-правових актів щодо використання системи 
електронного кримінального провадження. 

Триває тестування системи «eCase». У НАБУ вже відбулися попередні приймальні випробування 
Системи та триває підготовка адміністраторів, користувачів Системи до її повноцінного впровадження. 

19.02.21 під головуванням Прем’єр-міністра за участі представників САП та Офісу Генпрокурора 
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відбулась нарада з обговорення стану виконання умов отримання 2-го траншу в рамках Меморандуму 
про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та ЄС як Кредитором щодо отримання Україною 
макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2 млрд євро, де, серед іншого, обговорювалося 
запровадження автономної системи електронного кримінального судочинства. 

Щодо дотримання правил підслідності: відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу 
виключно НАБУ підслідні кримінальні корупційні правопорушення, визначені у частині 5 статті 216 
КПК. Проте спостерігалися випадки необґрунтованої зміни підслідності у кримінальних провадженнях, 
що в окремих випадках призвело до неможливості притягнення осіб до кримінальної відповідальності. 

Наприкінці 2020 – початку 2021 кримінальне провадження за підозрою заступника Керівника ОПУ 
посадовими особами Офісу Генпрокурора передано від НАБУ до СБУ без належного обґрунтування та 
перекваліфіковано кримінальні правопорушення на некорупційні, з метою недопущення розслідування 
зазначеного провадження НАБУ. Аналогічні заходи були здійснені також у кримінальному 
провадженні щодо спроби передачі неправомірної вигоди у розмірі 5 млн дол. США керівництву 
антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексМіністра екології 
(щодо його ймовірної причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого 
ПАТ «Реал банк» і легалізації цих коштів), однак НАБУ та САП забезпечили скерування справи до 
суду. 

44.  Налагодження ефективної взаємодії між Національним 
антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною 
прокуратурою та іншими державними органами 

НАБУ  
САП 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Проведено робочу зустріч НАЗК з представниками НАБУ, САП щодо узгодження позицій цих 

органів у питаннях кваліфікації діянь, що містять ознаки корупційних правопорушень, та 
правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Під головуванням Генерального прокурора 23.06.21 проведено спільну нараду керівників 
правоохоронних та інших державних органів з питань реалізації інституту визнання необґрунтованими 
активів та їх стягнення в дохід держави. Участь у нараді взяли керівники НАБУ, НАЗК, Нацполіції, 
ДБР, СБУ, ДФС та АРМА. За результатами прийнято постанову, на виконання якої наказом 
Генерального прокурора від 06.08.21 створено міжвідомчу робочу групу з питань визначення та 
нормативного врегулювання порядку взаємодії правоохоронних та інших державних органів щодо 
виявлення необґрунтованих активів до складу якої включено представників вищевказаних 
правоохоронних та інших державних органів. 

20.05.21 САП вперше в Україні подала позов до ВАКС про стягнення з народного депутата України 
необґрунтованого активу в дохід держави в сумі понад 1,2 млн грн. Позов став можливим завдяки 
спільній роботі САП з НАЗК та НАБУ. Зокрема, НАЗК передало САП інформацію, виявлену під час 
проведення моніторингу способу життя посадовця. 

13.08.21 ВАКС задовольнив позов САП про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 
млн гривень, що належать народному депутату України та їх стягнення відповідно до українського 
законодавства в дохід держави.  Зокрема під час реалізації повноважень, визначених ч. 5 ст. 290 ЦПК 
України та ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурорами САП за сприяння 
Національного агентства з питань запобігання корупції та НАБУ виявлено факт набуття 
необґрунтованого активу народним депутатом України IX скликання. Установлено, що нардеп, попри 
те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма), не маючи правомочності щодо володіння, 
користування та розпорядження ними, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з 
ознаками фіктивності. За оренду внародний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 
тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення 
безготівкових банківських операцій. Представництво держави в суді у цій справі здійснювалось 
прокурорами САП. Указаний приклад свідчить про позитивний та ефективний досвід співпраці між 
антикорупційними органами. 

Підписано Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво Держфінмоніторингу з: 
 Національним антикорупційним бюро (№ 1 від 30.06.15); 
 Національним агентством з питань запобігання корупції (№ 1 від 29.07.16); 
 Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів (№ 1 від 30.08.17); 
 Державним бюро розслідувань (№ 1 від 24.05.18). 

З метою виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та підвищення ефективної взаємодій між 
органами, підписані спільні накази про співпрацю Держфінмоніторингу з НАБУ, ДБР, МВС, СБУ, 
СЗРУ, Міноборони, Адміністрацією Держприкордонслужби. 

За період з 01.01. по 20.08.21 Держфінмоніторингом до НАБУ направлено 75 матеріалів (у тому 
числі 22 узагальнених матеріалів та 53 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах 
сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого 
злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6496,78 млн гривень. 

За період з 01.01. по 20.08.21 від НАБУ надійшла інформація Держфінмоніторингу щодо 
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процесуальних рішень прийнятих за результатом розгляду узагальнених матеріалів (з урахуванням 
узагальнених матеріалів, направлених у минулих роках): 

 за 2 узагальненими матеріалами розпочато кримінальні провадження; 
 10 узагальнених матеріалів приєднано до кримінальних проваджень. 

Держфінмоніторингом з метою удосконалення ефективної взаємодії з НАБУ розроблено Порядок 
взаємодії Державної служби фінансового моніторингу та Національного антикорупційного бюро, який 
затверджено спільним наказом Міністерства фінансів та Національного антикорупційного бюро від 
03.03.21 № 144/32 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 11.05.21 за № 624/36246. 
45.  Забезпечення ефективного та своєчасного накладення 

арешту та передачу в управління Національному агентству з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, незаконно 
здобутих активів для збереження їх економічної вартості 

НАБУ  
САП 
ДБР 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
З метою удосконалення взаємодії у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів, а також незаконно здобутих активів Державним бюро розслідувань 
і Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), затверджено Порядок взаємодії АРМА і Державного 
бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів,  зареєстрований Міністерством юстиції України 
14 травня 2021 року за № 642/36264. 

Протягом 2021 року Державним бюро розслідувань проводилася системна робота, спрямована на 
забезпечення відшкодування шкоди у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро 
розслідувань, а також вживалися заходи, пов’язані із забезпеченням ефективного та своєчасного 
накладення арешту та передачу в управління АРМА незаконно здобутих активів. 

Протягом 2021 року за закінченими кримінальними провадженнями встановлено збитки в сумі 641 
млн. 983 тис. грн., з яких відшкодовано 31 млн. 303 тис. грн., накладено арешт на активи вартістю 76 
млн. 946 тис. грн. Загальна вартість переданого упродовж 2021 року до АРМА майна склала понад 334 
млн. грн.  

Детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича. 
18.06.21 прокурором САП до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передано готельно-ресторанний 
комплекс, який розташований на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району 
Київської області. 

ЦІЛЬ 1.2.2.  

Ефективна, гнучка, прозора та підзвітна система державного управління надає якісні державні 

послуги громадянам відповідно до їх потреб 

 
  Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
46.  Підключення міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади до інтегрованої інформаційної системи 
управління людськими ресурсами (HRMIS) 

НАДС 
 

Виконано 

Хід виконання: 
До HRMIS підключено 82 державних органів, зокрема НАДС, Мінфін, Мінцифри, Мін’юст, 

Мінекономіки, Мінмолодьспорт, Мінрегіон, МЗС, МОЗ, Мінреінтеграції, Мінветеранів, 
Мінсоцполітики, МОН, Міненерго, МКІП, Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, 
Мінстратегпром, Фонд державного майна, Держлікслужба, Держатомрегулювання, ДМС, Укравтодор, 
територіальні органи НАДС – 10, територіальні органи Мін’юсту – 8, регіональні відділення Фонду 
державного майна – 11, представництва МЗС на території України – 3, територіальні органи 
Держлікслужби – 25. 

47.  Проведення навчань працівників служб управління 
персоналом за програмою підвищення кваліфікації з питань 
управління персоналом 

НАДС 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Пройшли навчання 8 848 осіб, з них: 7 723 державних службовця, 1 125 посадових осіб місцевого 

самоврядування. 
Залучено УШУ, Львівський та Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ, 16 

регіональних центрів підвищення кваліфікації.  
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48.  Забезпечення інформаційної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів центральних органів 
виконавчої влади з використанням засобів системи 
електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів 

Мінцифри 
 

Виконано 

Хід виконання: 
До системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» 

долучились 140 органів державної влади та місцевого самоврядування.  
В промисловому середовищі системи «Трембіти» зареєстровано 48 державних електронних 

інформаційних ресурси, побудовано поняд 200 електронних взаємодій та ведеться обмін між 
державними електронними інформаційними ресурсами, зокрема для реалізації послуг "єМалятко", ID14, 
"єПрописка" та інші.  

Мінцифри ведеться робота щодо подальшого підключення органів державної влади та їх 
інформаційних систем до системи "Трембіта". Укладено понад 80 договорів про інформаційну 
взаємодію, відповідно до вимог постанови КМУ від 10.05.18 No 357 "Деякі питання організації 
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів". 

ЦІЛЬ 1.2.3.  

Ефективні, відповідальні органи місцевого самоврядування у межах власних  

повноважень забезпечують комфортне та безпечне середовище  

для проживання людей на всій території України (децентралізація) 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
49.  Розроблення пропозицій щодо законодавчого закріплення 

розмежування повноважень центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

Мінрегіон 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Здійснюється супровід законопроекту щодо викладення у новій редакції Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» (реєстрац. № 4298). Відбулось додаткове обговорення положень 
законопроекту з представниками ОДА.  

Завершується розроблення нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
спільною робочою групою Парламенту та Уряду. 

50.  Забезпечення узгодження із заінтересованими сторонами 
пропозицій щодо законодавчого закріплення розмежування 
повноважень центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 

Мінрегіон 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Див. пункт 49. 

51.  Подання в установленому порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України проектів законодавчих актів з питань 
розмежування повноважень центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і 
забезпечення їх подальшого супроводження у Верховній 
Раді України 

Мінрегіон 
 

Скасовано 

Хід виконання: 
Пропонується виключити. Обґрунтування: відповідальними за формування політик у цих сферах є 

інші міністерства, які, після набрання чинності Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» у новій редакції, мають привести галузеве законодавство у відповідність до нього.  

За результатами аналізу національного законодавства секторальні повноваження ОМС визначені у 
понад 200 законах України, які врегульовують різні сфери життєдіяльності (охорона здоров’я, 
соціальний захист, освіта, фізична культура та спорт, культура та інформаційна політика, 
енергоефективність, благоустрій та житлово-комунальне господарство), внесення змін до такої великої 
кількості законів одним законодавчим актом є неможливим. 

52.  Визначення організаційно-методологічних засад складення 
прогнозу місцевого бюджету 

Мінфін 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) місцевий фінансовий орган 

спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, 
визначених у прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку України і 
відповідної території, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету та до 
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15 серпня року, що передує плановому, подає його до РМ АРК, місцевих державних адміністрацій, 
виконавчих органів відповідних місцевих рад. 

Згідно з цією ж статтею Кодексу Мінфін визначає організаційно-методологічні засади складання 
прогнозу місцевого бюджету (включаючи типову форму прогнозу місцевого бюджету).  

Наразі Мінфіном розроблено та затверджено: 
 наказ від 02.06.21 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та 

Інструкції щодо його складання» (наказ подано на державну реєстрацію до Мін’юсту, після 
чого його буде доведено місцевим фінансовим органам для використання у роботі); 

 наказ від 23.06.21 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 
підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» (надіслано місцевим фінансовим 
органам для використання в роботі). 

Відповідно до частини першої статті 75 Кодексу ОДА та виконавчому органу Київської міської ради 
(КМДА) надіслано особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів. 

53.  Забезпечення публікації інформації, що міститься в 
бюджетних запитах місцевих бюджетів, паспортах 
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, в рішеннях про місцеві бюджети та прогнозах 
місцевих бюджетів, у формі відкритих даних 

Мінфін 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Законом України від 15.12.20 № 1081-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

внесено зміни до статті 28 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) в частині оприлюднення 
місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад на своїх 
офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» прогнозу місцевого бюджету, проекту рішення про місцевий бюджет, рішення про 
місцевий бюджет, інформації про виконання місцевого бюджету. Також змінами встановлено терміни 
оприлюднення зазначеної інформації. 

Норми щодо оприлюднення бюджетних запитів головних розпорядників коштів місцевого бюджету 
та паспортів бюджетних програм місцевого бюджету визначено статтею 28 Кодексу ще у 2018 році. 

Інформації щодо публікації відповідної інформації місцевими державними адміністраціями, 
виконавчими органами відповідних місцевих рад на їхніх офіційних сайтах Мінфін не має. Наразі 
Мінфін спільно з Державною установою «Відкриті публічні фінанси» налаштовують можливість 
оприлюднення таких документів місцевих бюджетів в інший спосіб, зокрема на порталі бюджету для 
громадян (openbudget.gov.ua). 

54.  Забезпечення проведення для новостворених територіальних 
громад навчальних тренінгів, засідань з питань бюджетного 
планування, застосування гендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі, розвитку адміністративних та 
соціальних послуг, розроблення документації із 
землеустрою, процесу передачі землі, отримання грантів та 
навчання основ менеджменту 

ОДА 
Мінекономіки 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Донецькою ОДА для новостворених територіальних громад проведено семінари «Інструменти 

інвестиційної промоції та новацій в бюджетному процесі на місцевому рівні в умовах реформи 
адміністративно-територіального устрою» та «Утворення та діяльність центрів надання 
адміністративних послуг». 

55.  Забезпечення супроводження у Верховній Раді України 
законопроекту щодо засад адміністративно-територіального 
устрою 

Мінрегіон 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Мінрегіоном здійснюється супровід у ВРУ законопроекту «Про порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 4664). 

56.  Надання територіальним громадам організаційно-
методичної допомоги у розробленні та реалізації проектів 
розвитку їх інфраструктури з урахуванням гендерного 
підходу 

Мінрегіон 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Відповідна методична допомога територіальним громадам у розробленні та реалізації проектів 

розвитку їх інфраструктури із урахуванням гендерного підходу надається у межах компетенції 
Мінрегіону (у разі звернення). 
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57.  Здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
територіальних громад, зокрема на території Донецької та 
Луганської областей, після проведення в них перших 
місцевих виборів 

Донецька та 
Луганська ОДА 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Донецькою ОДА проведено 4 семінари в режимі онлайн з представниками органів місцевого 

самоврядування з метою поліпшення інституційної спроможності та розвитку органів місцевого 
самоврядування. Проведено нараду з метою обговорення особливостей перехідного періоду другого 
етапу реформи децентралізації України та створення нового адміністративно-територіального устрою 
базового рівня. Під час наради розглянуті питання збереження реалізації розвиткових проєктів, 
залучення інвестицій, інноваційного розвитку та зовнішніх відносин територій області. Проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота з представниками органів місцевого самоврядування. Розроблено 
методичні рекомендації соціокультурних критеріїв територіальних громад Донецької області 

Мінреінтеграції розроблено: 
 проект розпорядження КМУ «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької 

та Луганської областей на період до 2030 року», яка передбачає реалізацію спеціальних 
інструментів та механізмів для економічного розвитку регіону за ключовими напрямами, 
визначеними в Концепції (проходить міжвідомче узгодження для подальшого внесення на 
розгляд Уряду); 

 проект Закону України про запровадження спеціального режиму господарської діяльності на 
території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях; 

 проекти Законів України про внесення змін до Податкового, Митного та Бюджетного 
кодексу України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму господарської діяльності 
на території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях. 

58.  Надання територіальним громадам методичної допомоги з 
питань співробітництва територіальних громад з метою 
стимулювання їх розвитку 

Мінрегіон 
 

Виконано 

Хід виконання: 
На веб-сторінці Мінрегіону ведеться реєстр договорів про співробітництво. 
У межах компетенції Донецькою ОДА надано територіальним громадам роз’яснення щодо 

механізму укладання договорів про співробітництво та запропоновано перспективні напрями співпраці. 
Проведено два онлайн-семінари, де розглянуті питання співробітництва територіальних громад (за 
участю U-LEAD з Європою). 

ЦІЛЬ 1.2.4. 

Кожна територіальна громада є соціально стійкою та спроможною ефективно запобігати та 

протидіяти дестабілізуючим чинникам і конфліктам 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
59.  Забезпечення сприяння участі ветеранів війни в розробленні 

проекту, який дасть змогу налагодити взаємодію між 
територіальними громадами та ветеранами війни, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції/операції 
Об’єднаних сил, членами їх сімей 

Мінветеранів 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
В рамках співробітництва Міністерства у справах ветеранів з Представництвом Міжнародної 

організації з міграції в Україні за проектом міжнародної технічної допомоги «Соціально-економічна 
підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їх сімей» (далі – Проект) 
(реєстрційна картка № 4680 від 22.03.21) та підписаним Планом діяльності між Міністерством у справах 
ветеранів та Міжнародною організацією з міграції, представництвом в Україні від 01.03.21 реалізується 
компонент №2 Проекту «Підтримка соціального згуртування та розвитку громад; підвищення 
спроможностей із надання психосоціальної допомоги». 

На виконання Компоненту №2 наразі ведеться робота щодо розроблення методичних рекомендацій 
щодо зміцнення соціальної стійкості територіальних громад, ефективного запобігання та протидії 
дестабілізуючим чинникам та конфліктам, ідентифікації безпекових викликів, реагування на них 
шляхом залучення ветеранів війни та налагодження їх взаємодії з територіальними громадами. 

60.  Продовження реалізації проекту з питань розбудови миру, 
підвищення рівня соціальної стійкості та громадської 
безпеки (Community Policing) на базі територіальних громад 

Нацполіція 
 

Виконано 
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Донецької та Луганської областей 

Хід виконання:  
Нацполіцією спільно з регіональним офісом міжнародної програми підвищення кваліфікації для 

органів кримінального розслідування в Україні Міністерства юстиції США (ІСІТАР) та Посольством 
США в Україні реалізується проєкт «Поліцейський офіцер громади». Основна мета – втілення нової 
ідеології надання поліцейських послуг шляхом конструктивної взаємодії поліції з громадськістю на 
засадах партнерства, спільне вирішення проблемних питань та реалізація принципів «Community 
Policing». 

Проєкт передбачає впровадження універсального офіцера поліції – поліцейського офіцера громади у 
сільській місцевості та невеликих містах, де він  обслуговує виключно територію громади, доступний 
для населення, знає мешканців території, яку обслуговує, їх проблеми та надає якісні поліцейські 
послуги виключно на території громади. 

На сьогодні проєкт запроваджено у 21 області (в 6 областях в кремих громадах), зокрема у  
Донецькій та Луганській, у яких приймають участь 8 (192 населені пункти, де мешкають 126,9 тис. 
населення) та 10 (189 населених пунктів, де мешкають 98,6 тис. населення) територіальних громад 
відповідно. 

61.  Сприяння проведенню досліджень щодо суспільної 
динаміки, рівня соціальної згуртованості населення, 
вразливості громад, рівня конфліктогенності суспільства та 
інших аспектів, що впливають на процес запобігання та 
врегулювання конфліктів, розбудови миру тощо 

Мінреінтеграції 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталах 2021 року. 

62.  Забезпечення поширення інформації про результати 
проведених досліджень з метою зменшення ризиків 
виникнення конфліктів у громадах 

Мінреінтеграції 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталах 2021 року. 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.3.  

Забезпечено умови для реалізації прав і свобод людини із врахуванням критеріїв,  

норм та принципів НАТО та ЄС 

 

 

 

 

 

Виконано    43,7% 

Триває виконання              56,3% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 1.3.1.  

Виборчий процес в Україні відбувається із дотриманням  

міжнародних стандартів та принципів демократії 

 
    Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 

43,7 

56,3 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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63.  Розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України законопроекту, спрямованого на 
створення сприятливих умов для утворення та 
функціонування нових політичних партій 

Мін’юст 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» розробляється 

робочою групою, утвореною Комітетом ВРУ з питань правової політики та Комітетом ВРУ з питань 
цифрової трансформації. Зазначеним законопроєктом, зокрема, передбачається спрощення процедури 
державної реєстрації політичних партій. 

Представники Мін’юсту залучаються в рамках робочої групи до розробки зазначеного 
законопроєкту. Законопроєкт доопрацьовується з урахуванням рекомендацій, наданих 23.03.21 
Венеціанською комісією. 

64.  Розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, 
спрямованого на: 
- усунення можливостей для здійснення внесків на користь 
політичних партій фізичними особами, які не мають 
достатніх доходів, отриманих у спосіб, що не суперечить 
закону, для здійснення таких внесків; 
- встановлення вичерпного переліку заборон щодо 
витрачання політичними партіями коштів державного 
фінансування, а також визначення пріоритетних напрямів 
використання таких коштів; 
- надання політичним партіям права витрачати кошти 
державного фінансування на діяльність, пов’язану з їх 
участю у виборах, з одночасним скасуванням права таких 
політичних партій на відшкодування витрат на здійснення 
передвиборної агітації на виборах народних депутатів 
України 

НАЗК 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Робочою групою, створеною рішенням Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації, 

підготовлено проект Закону України «Про політичні партії», який 30.12.20 було надіслано до 
Венеційської комісії та Бюро демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) для надання 
висновків щодо відповідності міжнародним демократичним стандартам проекту закону про внесення 
змін до Закону України «Про політичні партії в Україні». 

24.03.21 оприлюднено позитивні висновки Венеційської комісії до зазначеного проекту закону, 
винесені на затвердження 126-ї пленарної сесії. Робота триває.  

65.  Забезпечення функціонування електронної системи подання 
та оприлюднення звітності політичних партій 

НАЗК 
 

Виконано 

Хід виконання:  
НАЗК за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) забезпечило створення 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Забезпечено тестову експлуатацію зазначеного реєстру та здійснюється його підготовка до 
впровадження в постійну (промислову) експлуатацію. 

Наказом НАЗК від 19.02.21 № 102/21 (зареєстровано в Мін’юсті 15.04.21 № 507/35129) затверджено: 
 Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру; 
 Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 
 Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру. 
Затверджено Методологію визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі 

робіт, товарів або послуг (наказ НАЗК від 18.05.21 № 263/21, зареєстрований в Мінюсті 09.06.21 за № 
773/36395). 

Прийнято в постійну (промислову) експлуатацію ІТС Реєстр звітності (наказ НАЗК від 07.05.21 № 
252/21). 

66.  Запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення 
контролю за діяльністю політичних партій 

НАЗК 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Наказом НАЗК від 28.02.20 № 74/20 затверджено структуру Департаменту запобігання політичній 
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корупції, до складу якого введено відділ моніторингу та перевірок ризикових операцій. Це дало змогу 
удосконалити систему контролю за фінансуванням політичних партій, яка відтепер базуватиметься на 
ризик-орієнтованому підході. 

Розроблено методичні рекомендації щодо організації і проведення підготовчих заходів до аналізу 
звітів політичних партій, затверджені Головою НАЗК 29.06.21. 

В Єдиному державному реєстрі звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру реалізовано модуль аналітики.  

Основні функціональні можливості модуля аналітики передбачають перевірку інформації, наведеної 
у звітах політичних партій, з інформацією, отриманою з державних реєстрів та баз даних. Також 
передбачена перевірка звітної інформації з раніше поданими звітами та між окремими розділами звіту.  

Крім того, в кабінеті аналітика НАЗК передбачений функціонал, що уможливлює:  
 перегляд всіх звітів партій;  
 перегляд долучених до звітів документів; 
 перегляд результатів перевірки з державними реєстрами та базами даних, а також з раніше 

поданими звітами та між окремими розділами звіту;  
 порівняння між собою звітів за різні періоди;  
 перегляд відповідей з державних реєстрів та баз даних. 

67.  Здійснення моніторингу інформації про: 
- кількість порушень виборчого законодавства, які 
передбачають кримінальну або адміністративну 
відповідальність; 
- кількість судових рішень у кримінальних справах та 
справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних з 
виборами, що набрали законної сили, якими застосовано 
санкції, передбачені Кримінальним кодексом України та 
Кодексом України про адміністративні правопорушення 

Нацполіція 
ДСА 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими Нацполіції у 

поточному році розпочато досудове розслідування у 88 кримінальних провадженнях, які розпочаті за 
кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з порушеннями виборчого законодавства.  

За результатами розслідування до суду направлено обвинувальні акти у 20 кримінальних 
провадженнях, у 7 кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх закриття, досудове 
розслідування у 61 кримінальному провадженні триває. 

ЦІЛЬ 1.3.2.  

Громадяни мають безперешкодний доступ до об’єктивної інформації 

 
 Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
68.  Підготовка пропозицій щодо функціонування та розвитку 

ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” за 
рахунок бюджетного фінансування діяльності у 2022 році 

Держкомтелерадіо 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Держкомтелерадіо надіслано до МКІП бюджетну пропозицію на 2022-2024 роки за бюджетною 

програмою 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України», в якій 
граничним обсягом видатків передбачено фінансування АТ «НСТУ» у 2022 році у розмірі 1 931 276,7 
тис. грн. Пропозиції до бюджетного запиту за зазначеною програмою на 2022 рік будуть надіслані до 
МКІП у серпні. 

69.  Сприяння в установленому порядку діяльності ПАТ 
“Національна суспільна телерадіокомпанія України” у 
реалізації міжнародних проектів, спрямованих на 
модернізацію технічної бази та підвищення рівня 
професійної компетентності працівників 

Держкомтелерадіо 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Продовжується реалізація трьох проектів міжнародної технічної допомоги, які надають підтримку 

Національній суспільній телерадіокомпанії України та спрямовані на осучаснення технічної бази НСТУ 
і підвищення кваліфікації її працівників, та в яких Держкомтелерадіо виступає бенефіціаром.  
Відповідно до звітної інформації АТ «НСТУ» за перше півріччя: 

Проект «Підтримка регіоналізації суспільного мовлення в Україні»: 

 Завершено перший етап тестування всіма філіями АТ «НСТУ» спеціального модуля індикаторів 
Суспільного мовлення у системі управління контентом «Суспільне 2.0». Реалізовано перший 
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етап розгортання відповідно до плану імплементації моделі Цінностей Суспільного мовлення та 
індикаторів їх вимірювання у всіх філіях АТ «НСТУ». 

 Втілено заходи з розвитку центрального сайту новин http://suspilne.media/. Розроблено мобільні 
додатки Suspilne.Media для iOS та Android. Втілено план імплементації (розгортання) стратегії 
цифрових новин.  

 Нові редакційні робочі процеси розроблено та відбувається їх поетапне впровадження у всіх 
філіях. Результати досягнуті через наступні активності проекту: проведено  10 онлайн-тренінгів, 
для 464 працівників філій АТ «НСТУ та 20 онлайн-консультацій Департаменту цифрових 
платформ для 17 працівників. 

Проект «Підтримка Національного суспільного мовника України» 
 Проведено тендер для закупівлі другої частини обладнання, яке складається з камер, штативів, 

суфлерів, компонентів системи службового зв’язку, аудіо-обладнання, програмного 
забезпечення (бандл) та інш. 

 Створено відділ Social media, впроваджено систему Newsgathering (новинного центру) та 
імплементовано робочі процеси мультимедійного виробництва новин та спільного планування 
для всіх платформ мовлення 

 В Академії суспільного мовлення (навчальному центрі) проведено більше 25 тренінгів та 
навчальних подій для працівників Суспільного та представників зовнішньої аудиторії. 

За даними моніторингу Інституту масової інформації у першому кварталі 2021 року сайт 
suspilne.media увійшов до п’ятірки онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання стандартів (понад 96% 
матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів). 

Згідно з дослідженнями ІМІ та “Детектор медіа” сайт suspilne.media є лідером у сфері гендерного 
балансу серед усіх новинних сайтів - майже половина (48%) залучених експертів у матеріалах є жінки. 
Суспільне також увійшло до топ-3 медіа, які вживають фемінітиви. 

Проект розвитку потенціалу суспільного мовника в Україні 
 Проведено тендер на закупівлю обладнання в Японії та у другому півріччі 2021 року 

очікується доставка обладнання, що продовжить реалізацію проекту згідно передбачених 
завдань. 

70.  Забезпечення розбудови інфраструктури телерадіомовлення 
у прикордонних областях України, на території проведення 
операції Об’єднаних сил 

Нацрада з питань 
телебачення і 
радіомовлення  

Виконано  

Хід виконання: 
На підставі висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб 

тимчасового телерадіомовлення у період з 01.01. по 19.03.21 Національна рада ухвалила 8 рішень про 
видачу дозволів на тимчасове мовлення на територіях із особливим режимом мовлення, з них 6 рішень 
щодо продовження терміну дії дозволів на тимчасове мовлення телерадіоорганізаціям, які відповідно до 
п.9 розділу ІІІ Порядку видачі дозволу на тимчасове мовлення заявили про наміри отримати дозвіл на 
наступний період (2021-2022 рр). Згідно зазначених рішень дозволи надано 6 телерадіоорганізаціям із 
використанням: 

 6 каналів цифрового та 2 канали аналогового телевізійного мовлення на території Донецької 
області,     

 1 радіочастоти, 6 каналів цифрового та 1 каналу аналогового телевізійного мовлення на 
території Луганської області. 

 2 радіочастот, 3 каналів цифрового та 6 каналів аналогового телевізійного мовлення на 
території Херсонської області. 

Завершено проект з підвищення потужності передавача до 25 кВт на частоті 0,648 МГц у с. Чонгарі 
Херсонської області, на якому мовить «Радіо Крим.Реалії» (спрямоване не на збільшення території 
покриття, а задля покращення якості сигналу в місцях зі складним географічним рельєфом, що 
насамперед дасть змогу забезпечити українським мовленням південний берег АР Криму). 

Загалом станом на 19.03.21 згідно з рішенням Національної ради дозволи на тимчасове мовлення на 
територіях з особливим режимом мовлення у Донецькій, Луганській та 6-ти районах Херсонської 
області надано 32 телерадіоорганізаціям з використанням 106 радіочастот FM-діапазону, 2 радіочастот 
АМ-діапазону, 38 каналів аналогового телевізійного мовлення, 17 каналів цифрового телевізійного 
мовлення.  

Триває проведення робіт з перепланування мережі цифрового наземного телевізійного мовлення з 
метою розробки ефективнішої моделі використання радіочастотного ресурсу для потреб тимчасового 
мовлення та введенням нової системи мовлення на території ООС. На засіданні Національної ради за 
зверненням ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» ухвалено відповідні 
рішення щодо зміни програми мовлення з «UA» на «ДОМ» задля можливості з 01.03.21 повноцінного 
початку мовлення телеканалу «ДОМ», відразу (додатково) у 9 населених пунктах. Наразі загальна 
мережа мовлення телеканалу «ДОМ» на територіях з особливим режимом мовлення складається з 5 
каналів аналогового та 14 каналів цифрового телевізійного мовлення.  

Завершуються роботи з впровадження повноцінного мовлення на одинадцяти передавачів USAID 

http://suspilne.media/
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для цифрового телевізійного мовлення на сході і півдні країни. Наразі 10 передавачів вже працюють в 
Гірнику, Краматорську, Волновасі і Маріуполі Донецької області, у Бахмутівці, Старобільську і 
Широкому Луганської області та у Скадовську, Чаплинці, Чонгарі Херсонської області. Одинадцятий 
передавач запрацює в Попаснянському районі Луганської області 2021 року після завершення 
будівництва нової вежі.  

Триває будівництво нової 150 метрової радіотелевізійної передавальної вежі в смт Комишувасі 
Луганської області, наразі ведуться будівельно-монтажні роботи. За наявною інформацією мовлення з 
цієї вежі може розпочатися влітку 2021 року, будівництво якої було розпочато ще у 2018 році завдяки 
активній співпраці Національної ради, ДП «УДЦР», оператора телекомунікацій КП «Інноваційно-
інформаційний центр» та інших відомств.  

71.  Надання методичної допомоги та сприяння наданню 
фінансової допомоги реформованим друкованим засобам 
масової інформації місцевої сфери розповсюдження 

Держкомтелерадіо  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Укртелерадіопресінститут спільно з Держкомтелерадіо, Українським науково-дослідним інститутом 

спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено онлайн-семінари з  медіаграмотності  для 
журналістів роздержавлених друкованих ЗМІ Сумської, Львівської та Полтавської областей. Онлайн-
семінари проведено 28.01, 25.02, 25.03, 29.04, 20.05, 01,06..21. У ході семінарів розглядались актуальні 
теми боротьби з фейками та маніпуляціями в соціальних мережах; створення конкурентного контенту; 
застосування сучасних інструментів для роботи в соціальних мережах з метою монетизації діяльності 
медіа.  

12.03.2021 Укртелерадіопресінститут розпочато навчальний курс «Медіаграмотність» для 
керівників, працівників пресcлужб  та відділів по роботі зі ЗМІ органів виконавчої влади.  

Тривало доопрацювання проєку Концепції підтримки та сприяння розвитку місцевих засобів масової 
інформації. Проєкт передано на попередній розгляд до МКІП. 

72.  Сприяння розвитку інфраструктури мереж мовлення 
військово-патріотичного спрямування, мовлення громад, 
цифрового радіомовлення 

Нацрада з питань 
телебачення і 
радіомовлення 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розвиток мережі мовлення військово-патріотичного спрямування 
У 2017 на територіях з особливим режимом мовлення Донецької та Луганської областей розпочала 

мовлення радіостанція військово-патріотичного формату «Армія FM - військове радіо» Центральної 
Телерадіостудії Міноборони. Наразі компанія здійснює мовлення з використанням 32 FM-частот в 10 
областях України, з них 8 частот у обласних центрах, 16 FM-частот та одна частота в стандарті T-DAB 
використовуються на підставі ліцензії Національної ради та 16 FM-частот на підставі дозволів на 
тимчасове мовлення у Донецькій та Луганській області та півдні Херсонської області. 

Вирішується питання про надання мовлення в діапазоні середніх хвиль на технічних засобах 
Концерну РРТ, розташованих у таких населених пунктах: с-ще Луч Миколаївського району 
Миколаївської області, смт Красне Золочівського району Львівської області, с. Часів Яр Бахмутського 
району Донецької області, с. Коритняни Ужгородського району Закарпатської області. 

Подальший розвиток військово-патріотичного радіомовлення можливий шляхом отримання ліцензій 
на FM-мовлення на конкурсних засадах. Упродовж І та ІІ кварталів 2021 року не було оголошено 
конкурсів на вільні частоти для подальшої розбудови компаніями своїх мереж, оскільки відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери 
культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних 
заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 16.06.20 тимчасово, на 
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою 
зупиняється. Питання оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частот 
буде розглянуто після зняття карантинних обмежень, 

або у разі позитивного розгляду законопроекту, яким передбачається відновлення можливості 
проведення конкурсів. 

Мовлення громад 
Національна рада, продовжуючи проект «Розвиток мовлення громад», враховуючи наявність 

вільних радіоканалів мовлення, керуючись статтею 25 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення», рішенням № 2179 від 12.12.19 та № 244 від 20.02.20 оголосила конкурс на отримання 
ліцензії на мовлення для місцевого радіомовлення з використанням 29 та 11 вільних FM – частот 
відповідно. 

Враховуючи, що КМУ 11.03.20 прийнято постанову № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(зі змінами) та 20.05.20 постанову № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
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поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARSCoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами), а також запроваджено ряд 
обмежувальних заходів, які унеможливлюють підбиття Національною радою підсумків конкурсу у 
термін визначений рішеннями Національної ради, Національна рада змушена була скасувати свої 
рішення про оголошення конкурсів на мовлення. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної 
підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з 
дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 
16.06.20 тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів 
Національною радою зупиняється. Питання оголошення конкурсу на місцеве радіомовлення з 
використання 40 FM – частот розглядатиметься після зняття карантинних обмежень, або у разі 
позитивного розгляду законопроекту, яким передбачається відновлення можливості проведення 
конкурсів. 

У зв’язку з децентралізацією, утворенням об’єднанням територіальних громад та укрупненням 
районів згідно з Постановою ВРУ № 807-IX від 17.07.20 подекуди виникають ситуації, коли місцеві 
мовники вимушені припинити мовлення через відсутність зацікавленості нових засновників у розбудові 
радіомовлення. 

Національна рада планує і далі розвиати місцеве радіомовлення та наполегливо закликає місцеві 
компанії і громади звертатися до регулятора за прорахунком частот. 

Національна рада визначала такі вимоги до програмної концепції форматних конкурсів щодо 
розвитку місцевого радіомовлення:  

 щонайменше 15% частка інформаційних передач місцевої тематики в загальному обсязі 
власного мовлення,  

 забезпечення оповіщення населення про надзвичайні події,  
 ретрансляція виключно програм Суспільного мовлення та програм Центральної 

телерадіостудії Міноборони, м. Київ («Армія FM – військове радіо»). 
Для реалізації проекту мовлення громад застосовується розроблена Національною радою Покрокова 

інструкція «Організація місцевого радіомовлення, мовлення територіальних громад», впроваджені 
форматні конкурси виключно для місцевих мовників та здійснюється пакетне замовлення радіочастот 
для регіонів. 

Цифрове радіомовлення 
На підставі отриманих висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом 

для потреб телерадіомовлення (цифрове наземне звукове мовлення) у м. Києві у стандарті T-DAB, 
керуючись статтями 23, 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Законом України «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада оголосила конкурс 
на отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-
DAB) у м. Києві на 14 програм. 

Після підбиття підсумків конкурсів Національною радою визначено переможців: ТОВ «ТРК «ІФ 
Медіа-Груп» (позивні: «Радіо Марія»), ТОВ «Раді.О» (позивні: «Просто Радіо»), Підприємство «РК 
«Супер-Нова» (позивні: «Радіо Маямі»), ТОВ «Консенсус Медіа» (позивні: «Hype radio»), ПрАТ «РК 
«ГАЛА» (позивні: «Україномовне радіо країна ФМ»), ТОВ «Телеканал «ПРЯМИЙ» (позивні: 
«ПРЯМИЙ FM»), АТ «НСТУ» (позивні: «Українське радіо»), АТ «НСТУ» (позивні: «Радіо «Промінь»), 
АТ «НСТУ» (позивні: «Радіо «Культура»), ТОВ «Телевізійна Компанія «АТЛАНТ-СВ» (позивні: «Радіо 
Мейдан»), Центральна Телерадіостудія Міністерства Оборони України (позивні: «Армія FM - військове 
радіо»), ТОВ «ТРК «Бізнес-радіо» (позивні: «Бизнес радио»), ТОВ «Українська радіо група» (позивні: 
«DJ FM»), ПП «Компанія «Нова хвиля» (позивні: «Power FM»). 

Для розширення мережі цифрового радіомовлення у стандарті T-DAB Національна рада замовила в 
ДП «Український державний центр радіочастот» розроблення висновків щодо можливості та умов 
користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в обласних центрах. 
Подальший розвиток цифрового радіомовлення в Україні буде можливим за умови отримання 
відповідних висновків УДЦР. 

73.  Вжиття заходів для обмеження інформаційної агресії, що 
поширюється мовниками держави-агресора (адаптація 
іноземних телеканалів, моніторинг провайдерів програмної 
послуги) 

Нацрада з питань 
телебачення і 
радіомовлення 

Виконано  

Хід виконання: 
На постійній основі здійнюється: 

 моніторинг провайдерів програмної послуги на предмет виявлення ретрансляції російських 
програм, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України;  

 моніторинг ліцензіатів на предмет виявлення трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 
телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із 
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учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній 
безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сферах культури та мистецтв;  

 моніторинг на предмет виявлення під час трансляції або ретрансляції програм за участі осіб, 
до яких Радою національної безпеки та оборони України  застосовані персональні санкції; 

 моніторинг ліцензіатів на предмет виявлення трансляції телепередач, виготовлених після 1 
серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та 
їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.  

74.  Забезпечення взаємодії з організаціями журналістів та 
організаціями у сфері свободи вираження поглядів, які 
долучилися до Платформи Ради Європи для захисту 
журналістики та безпеки журналістів 

МКІП Виконано  

Хід виконання: 
МКІП активно співпрацює з Платформою Ради Європи із захисту журналістів шляхом реагування та 

формування офіційної позиції України стосовно кожного нового повідомлення на Платформі. МКІП 
надано позицію України стосовно кожного нового повідомлення на вищезгаданому сайті. Протягом 
першого півріччя опрацьовано 95% активних повідомлень та актуалізовано інформацію щодо них.  

МКІП вживає заходів для підвищення безпеки журналістів та боротьби з безкарністю, а також, 
оцінює ризики, з якими стикаються журналісти під час своєї роботи. 

75.  Здійснення постійного моніторингу повідомлень, 
оприлюднених на Платформі Ради Європи для захисту 
журналістики та безпеки журналістів з метою оперативного 
реагування 

МКІП Виконано  

Хід виконання: 
МКІП на основі інформації, отриманої від правоохоронних органів, надає МЗС актуалізовані дані 

стосовно активних повідомлень на сайті Платформи задля оновлення позиції Уряду України. 
МКІП на постійній основі проводить міжвідомчі робочі наради з представниками Постійного 

представництва України при Раді Європи, МВС, МЗС, Нацполіції, Ради Європи в Україні. 

76.  Проведення для журналістів тренінгів та семінарів з питань 
інформаційної безпеки 

МКІП Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Виконання розпочнеться після прийняття Стратегії комунікації державної політики євроатлантичної 

інтеграції України на 2021-2025 роки та відповідного плану заходів. 

ЦІЛЬ 1.3.3.  

Національна система стратегічних комунікацій забезпечує  

ефективне впровадження інформаційної політики держави 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
77.  Проведення навчання для працівників державних органів за 

програмами підвищення кваліфікації з питань урядових 
комунікацій 

МКІП Виконано  

Хід виконання: 
У І кварталі 2021 року у регіональних центрах підвищення кваліфікації Київської та Миколаївської 

областей пройшли навчання з питань з питань урядових комунікацій  95 осіб, з них: 73 державні 
службовці, 22 посадові особи місцевого самоврядування. 

В Укртелерадіопресінституті розпочато навчальні курси: 
 24.02.21 - «Комунікації органів виконавчої влади» для прес-служб, керівників, працівників 

підрозділів зв’язків з громадськістю органів виконавчої влади. 
 07.05.21 «Медіаграмотність» для керівників, працівників прес-служб та відділів по роботі зі 

ЗМІ центральних органів виконавчої влади 
14.05.21 відбувся форум «Право на доступ до публічної інформації. 10 років свободи та викликів». 
1, 8, 11.06.21 проведено тренінг «Застосування положень Конвенції Ради Європи про доступ до 

офіційних документів та законодавства про доступ до публічної інформації для центральних органів 
виконавчої влади». 

78.  Розроблення та розповсюдження продукції, що буде 
визначена з урахуванням відповідної тематики, регіонів та 
цільових аудиторій, забезпечення поширення інформації про 

МКІП 
МЗС 

Виконано  
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здобутки України серед визначених цільових аудиторій 

Хід виконання: 
10.02-10.03.21 року пройшов «Місяць культурної дипломатії України» у Вікіпедії.  
У рамках кампанії #UkraineEverywhere: 

 172 користувачами створено та покращено статті понад 1 200 разів; 
 створено не менше 817 нових статей українською та іноземними мовами; 
 охоплено 44 мови (лідери - португальська, англійська, французька мови). 

МЗС та закордонні дипломатичні установи України: 
 долучились до спільного віртуального проєкту Українського інституту та Ukraїner – «We are 

Crimea», покликаного розповісти від імені відомих людей через сучасні VR технології про 
Крим, до якого втрачено доступ через тимчасову окупацію АР Крим та м.Севастополь 
Росією;  

 провели інформаційні кампанії: 
o  з відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки; 
o Присвячену співпраці України з НАТО;  
o до 35-х роковин на ЧАЕС; 
o до Дня пам’яті та примирення («We remember the fact»); 
o до Дня памяті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (Україна 

вперше доєдналася); 
o до Дня памяті жертв геноциду кримськотатраського народу (вшановано память понад 

200 тис. Невинних жертв сталінського режиму, відкрито мистецьку виставку про 
Крим) 

 підтримали міжнародну громадська ініціатива «CRIME(A)» з метою відзначення Дня 
спротиву окупації АР Крим та м.Севастополь. Мета кампанії - привернути увагу людей у 
всьому світі до злочинів Росії в окупованій Росією АР Крим та м.Севастополь. Партнерами 
проєкту також виступили: Український інститут, Меджліс кримськотатарського народу, 
Кримська правозахисна група, Крим SOS, ZMINA, Медійна ініціатива за права людини. Під 
час акції поширювались відеоролики, картинки-тексти без використання літери «а», як 
підкреслення, що АР Крим та м.Севастополь є невід’ємною територією Україні. 

 09.03.21 у день народження Т.Г.Шевченка МЗС отримало світовий рекорд за кількістю 
встановлених йому пам'ятників – 99 пам’ятників у 44 країнах світу. Ще 1 068 пам’ятників знаходиться 
на території України.  

20.03.21 року МЗС, представники понад 50 закордонних дипломатичних установ України разом з 
українцями у різних куточках світу підтримали глобальний екологічний проєкт «Озеленення планети». 
Організатори проєкту – Озеленення України, ініціатори – CEO Club Ukraine та Business Woman Club. 
Акція передбачала висадження протягом одного дня 1 мільйона дерев у 100 країнах. Мільйонне дерево 
було висаджене в Україні.  

На офіційному іномовному сайті України Ukraine.ua та офіційного фотобанку України проведено 
роботу з висвітлення туристичного, освітнього, креативного та інвестиційного потенціалів України. 
Проведено інформаційну кампанію з фокусом на зазначених чотирьох напрямах з охопленням 1,2 
мільйона користувачів соцмереж у 83 країнах. 

Системно висвітлюються здобутки України та українців на англомовній сторінці Ukraine UA у 
Facebook.  

МЗС презентувало сайт Ukraine UA німецькою та французькою мовами. Портал Ukraine.UA є 
універсальним порталом для поширення інформації про Україну серед міжнародної аудиторії. Сайт 
знаходиться в ТОП-10 результатів пошуку Google за ключовим словом «Україна», 79 874 унікальних 
відвідувачів, 233 206 переглядів з України, США, Росії, Польщі, Німеччини, Італії, Великобританії, 
Туреччини, Канади, Іспанії та інших країн. 

За ініціативи першої леді Олени Зеленської, МЗС спільно з Українським інститутом запровадив 
україномовні аудіогіди у Галатській вежі, Музеї Анатолійських цивілізацій, Археологічному музеї 
Анталії та Музеї Святого Миколая у Демре (Туреччина), у Версальському палаці (Франція), Палаці 
Фредеріксборг (Данія), Музеї Сергія Параджанова (Вірменія), меморіально-музейному комплексі жертв 
політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР» (Казахстан) та Музеї Ваза (Швеція). 

27.06.-24.07.21 розпочався марафон «Місяць історії української незалежності» у Вікіпедії. 
Український інститут спільно з ГО «Вікімедіа Україна» та МЗС розпочали марафон зі створення та 
покращення в українській Вікіпедії статей, які висвітлюють історію України після відновлення її 
незалежності. 

79.  Проведення на постійній основі спільних з державами — 
членами НАТО та державами — партнерами НАТО 
інформаційних заходів щодо фактичних і потенційних загроз 
енергетичній безпеці внаслідок реалізації енергетичних 
проектів, які збільшують залежність від постачання 
енергоресурсів з Російської Федерації та рівень енергетичної 

Міненерго 
МЗС 

Виконано  
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залежності від Російської Федерації, зокрема проекту 
будівництва газопроводу Північний потік-2 

Хід виконання: 
За результатами 9-ї пленарної сесії ПА Євронест (20.04.21) схвалено Резолюцію «На шляху до 

енергоефективності, диверсифікації та незалежності; задоволення потреб задля зміцнення європейської 
енергетичної політики та протидії загрозам енергетичної безпеки у Східному партнерстві», в якій: 

 висловлюється занепокоєння з приводу будівництва газопроводу Північний потік-2, як 
такого, що посилює залежність ЄС від поставок російського газу, загрожує внутрішньому 
ринку ЄС і не відповідає енергетичній політиці ЄС та його стратегічним інтересам; 

 закликається зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2; 
 привертається увага до ролі України в європейській мережі енергопостачання; 
 закликається до розширення співпраці з Україною як основною транзитною країною. 

У ході засідання Бюро Парламентського комітету асоціації Україна – ЄС (ПКА) за участі 
європарламентарів 15.06.21 ухвалено спільну заяву щодо газопроводу Північний потік-2, у якій, 
зокрема, міститься заклик до керівництва ЄС переглянути співпрацю з Росією на різних 
зовнішньополітичних платформах для того, щоб негайно і безумовно зупинити будівництво 
газопроводу Північний потік-2. 

08.06.2021 на платформі одного з провідних британських аналітичних центрів The Henry Jackson 
Society за сприяння ПУ проведено публічний захід-дискусію з проблематики загроз для Європи та 
України від будівництва газопроводу Північний потік-2, в рамках якого були представлені основні 
елементи аналітичного матеріалу Nord Stream 2: Myths, Illusions and Realties, підготовленого на 
замовлення Посольства експертом «Атлантичної ради» А.Райлі: 
https://henryjacksonsociety.org/event/russia-european-energy-security/ 

Зазначене питання порушувалося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України з помічником ГС НАТО з нових викликів безпеці 18.05.21. До 
НАТівської сторони було доведено сигнали щодо загроз безпеці внаслідок будівництва РФ газопроводу 
Північний потік–2. Попередньо домовлено провести брифінг на рівні заступників глав делегацій 
держав-членів НАТО восени.  

Забезпечено публікацію 14.06.2021 інтерв’ю Міністра закордонних справ Д.Кулеби угорському 
енергетичному порталу CEENERGYNEWS. 

80.  Забезпечення оперативного обміну інформацією з 
державами — членами НАТО та державами — членами ЄС 
стосовно загроз безпеці та обороні України в рамках 
підготовки та реалізації інфраструктурних проектів з 
транспортування природного газу до Європи в обхід України 

МЗС Виконано  

Хід виконання:  
Питання потенційної загрози безпеці та обороні України у контексті будівництва газопроводу 

Північний потік-2 неодноразово порушувалася під час переговорів представників України з 
керівництвом держав та урядів держав–членів НАТО. Зокрема, це було темою обговорення: 

 під час спільного візиту Міністрів закордонних справ Балтійських країн, у т.ч. Міністра 
закордонних справ Латвії Е.Рінкевичса в Україну (15.04). Е.Рінкевичс під час зустрічі 
Міністрів закордонних справ Балтійських країн із Держсекретарем США Е.Блінкеном (24.03) 
вчергове наголосив, що Латвія виступає та виступала проти проєкту з будівництва газопроводу 
Північний потік-2, вважаючи його політичним проєктом, який покликаний посилити 
енергетичну залежність ЄС від одного постачальника енергоресурсів. 

 під час спільного візиту керівників комітетів закордонних справ парламентів Балтійських 
країн, у т.ч. Голови Комітету закордонних справах Саейму Латвії Р.Колса (28.04–01.05); 

 в рамках візиту в Україну Державного секретаря США Е.Блінкена (06.05),  
 Міністра закордонних справ Д.Кулеби з Прем’єр-міністром Словаччини Е.Хегером та 

Міністром закордонних справ і європейських питань Словаччини І.Корчоком у рамках 
робочого візиту до Словацької Республіки з метою участі у засіданні глав МЗС у форматі 
Central 5 + Україна (12-13.05);  

 у ході зустрічі Міністра закордонних справ Д.Кулеби з Федеральним міністром з європейських 
та міжнародних справ Австрії А.Шалленбергом (13.05), 

 Президента України В.Зеленського, Голови ВРУ Д.Разумкова, Прем’єр-міністра Д.Шмигаля, 
Міністра закордонних справ Д.Кулеби із Спікером Саейму Латвії І.Мурнієце у ході її 
офіційного візиту в Україну (17-20.05);  

 Президента України В.Зеленського, Прем’єр-міністра Д.Шмигаля і Голови ВРУ Д.Разумкова 
Прем’єр-міністра Словаччини Е.Хегером у рамках його офіційного візиту в Україну (28.05). 

 у ході телефонної розмови Президента України В.Зеленського з ПМ Канади Дж. Трюдо 
(08.06), 

 відеоконференції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
О.Стефанішиної та Міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода (08.06). 
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Питання енергетичної безпеки України і держав, що межують з Україною, у контексті оперативного 
реагування на загрози енергетичній безпеці, відпрацювання рішень з мінімізації загроз були предметом 
переговорів: 

 з Уповноваженим МЗЕЗС Угорщини з питань міжнародної взаємодії у сфері енергетики та 
клімату Д.Зомборі (06.05);  

 з В.о. Директора Департаменту Росії, Східної Європи та Центральної Азії МЗЕЗС Угорщини 
С.Сючем (12.05);  

 із Заступником Державного секретаря МЗЕЗС Угорщини А.Барані (09.06). 
 із заступником начальника Управління Росії та Східної Європи Департаменту Континентальної 

Європи МЄЗС Франції Л. Бернайм (10.06). Було вчергове наголошено на економічних, 
геополітичних та безпекових ризиках будівництва проєкту газопроводу «Північний Потік-2» 
для регіону 

 з Директором Департаменту А5 МЗС Греції Х.Сколаріку (14.06) та онлайн зустрічі керівника 
установи з Головою Ради Директорів Я.Міхопулосом та Директором Департаменту стратегії та 
розвитку М.Томадакісом Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) (17.03), з 
представниками Департаменту А7 МЗС ГР, який відповідає за питання енергетичної безпеки. 

 з тимчасовим повіреним США в Данії Стюартом Дуаєром та військово-повітряним аташе 
Посольства США в Данії Тревором Герстеном (10.06). За словами американської сторони, 
позиція США щодо «ПП2» «пом’якшується, оскільки вона має відповідати реаліям», що може 
свідчити про ймовірні кулуарні домовленості між США та ФРН, а також, не виключено, що і з 
Росією.  

Представлено проєкт спільної публічної заяви за ініціативи Президента України В.Зеленського та 
лідерів та голів урядів держав-членів ЄС. У цьому контексті: 

 французьку сторону закликано розглянути можливість приєднатися до цієї заяви. У відповідь 
отримано такі сигнали: 1) Франція неодноразово висловлювала свої застереження щодо 
небезпеки та ризиків проєкту «ПП-2» (відповідні заяви робились міністром Ж.-І. Ле Дріаном, 
державним секретарем К. Боном); 2) французька сторона виходить з того, що це питання має 
розглядатись в рамках Третього енергопакету ЄС; 3) відповідальність за реалізацію цього 
проєкту лежить на Німеччині (саме вона, спільно з Росією та США, повинна зробити все, щоб ці 
ризики не стали реальними); 4) Франція навряд чи підтримає проєкт заяви на кшталт 
запропонованого українською стороною проєкту, оскільки традиційно віддає перевагу 
підтримці заяв на рівні ЄС, G7 та G20; 

 зазначену ініціативу доведено до спеціального уповноваженого з питань енергетичної безпеки 
МЗС Чехії В.Бартушки. 

81.  Забезпечення інформування держав — членів НАТО про 
вільні потужності та можливості української інфраструктури 
із зберігання та транспортування газу та нафти 

Міненерго 
МЗС 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Відповідну інформацію доведено під час: 

 зустрічі Посла України в Угорщині Л.Непоп з Уповноваженим МЗЕЗС Угорщини з питань 
міжнародної взаємодії у сфері енергетики та клімату Д.Зомборі (06.05); 

 консультацій Директора 2ТД МЗС України В.Зварича з В.о. Директора Департаменту Росії, 
Східної Європи та Центральної Азії МЗЕЗС Угорщини С.Сючем (12.05); 

 політичних консультацій на рівні Заступника МЗС України В.Боднара та Заступника 
Державного секретаря МЗЕЗС Угорщини А.Барані (09.06). 

На постійній основі здійснюється відповідне інформування, зокрема на офіційних сайтах 
підприємств Групи Нафтогаз, а також на міжнародній платформі (зберігання природного газу) 
https://agsi.gie.eu/#/. 

82.  Розроблення комплексного плану формування позитивного 
образу ветерана 

Мінветеранів Виконано 

Хід виконання: 
Затверджено План заходів Міністерства у справах ветеранів України на 2021 рік, спрямованих на 

забезпечення формування та популяризацію позитивного образу ветерана війни у суспільстві (наказ 
Мінветеранів від 28.05.21 № 112). 

83.  Забезпечення залучення ветеранів війни до заходів 
шкільного та позашкільного національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

Мінмолодьспорт 
Мінветеранів 

Виконано  

Хід виконання: 
Мінветеранів залучено 150 ветеранів до онлайн вебінару «Джура-оборонець» з метою підготовки їх 

до проведення суддівства на першому і другому підсумкових етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
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ЦІЛЬ 1.3.4.  

Створено умови для забезпечення прав національних меншин і корінних народів  

відповідно до міжнародних зобов’язань України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
84.  Проведення консультацій з громадськістю з питань 

підтримки етнічного розмаїття та національної єдності у 
межах функціонування Форуму етнічних спільнот при ДЕСС 

ДЕСС Виконано  

Хід виконання: 
Проведено консультації з представниками національних меншин України з метою обговорення 

проблемних питань та пропозицій щодо реалізації державної політики з питань забезпечення 
національних меншин: з представниками арабської (26.01, 24.03), караїмської (16.02, 03.03, 24.03), 
кримчацької (01.03), румунської (26.02 та 10.03), словацької (26.02), чеської (05.04), польської (09.04) та 
молдовської (23.04) етнічних спільнот, а також із однією з «парасолькових» організацій національних 
меншин і корінних народів «Рада національний спільнот України» (08.07). 

85.  Проведення експертних консультацій та консультацій з 
громадськістю з питань удосконалення нормативно-правової 
бази у сфері забезпечення і захисту прав національних 
меншин і корінних народів 

ДЕСС Виконано 

Хід виконання: 
Організовано обговорення щодо розроблення Стратегії підтримки національної єдності та етнічного 

розмаїття під час засідання Комісії Стратегічного планування ДЕСС (19.04). 
Організовано обговорення і планування подальшої розробки плану заходів на виконання урядового 

стратегічного документа з інклюзії ромів у рамках координаційної наради з представниками ромської 
національної меншини (07.04). 

Спільно з Українською асоціацією міжнародного права 19.06 проведено міжнародний брифінг на 
тему «Права національних меншин: міжнародні та національні виміри», за участю українських та 
міжнародних експертів, зокрема Президентки Консультативного комітету Рамкової конвенції про 
захист національних меншин Марі Хаґсґард (Marie B. Hagsgård). Учасники обговорили можливі 
підходи до забезпечення прав національних меншин, останні розробки в міжнародному врегулюванні, 
кращі практики та тренди в українському законодавстві. 

31.07 Міністр культури та інформаційної політики та Голова ДЕСС провели консультаційну зустріч 
із представниками корінного народу караїмів щодо подальшої імплементації Закону України «Про 
корінні народи України». 09.08 консультації продовжено під час зустрічі Міністра культури та 
інформаційної політики та Голови ДЕСС із Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом 
Чубаровим. 
86.  Проведення засідання Координаційної ради з питань 

етнічного розмаїття та національної єдності при ДЕСС з 
метою налагодження міжвідомчої координації у сфері 
забезпечення та захисту прав національних меншин і 
корінних народів 

ДЕСС Триває 
виконання 

Хід виконання: 
У звітному періоді зазначений захід не проводився. 

87.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Стратегії з підтримки етнічного розмаїття 
та інтегрованості українського суспільства 

ДЕСС Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Напрацьовано першу робочу версію проєкту Стратегії з підтримки етнічного розмаїття та 

національної єдності українського суспільства, з урахуванням інклюзивних консультацій з етнічними 
спільнотами України щодо актуальних потреб і проблем, проведених протягом листопада 2020 року ‒ 
березня 2021 року. Тривають подальші консультації. 

88.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту плану заходів на 2022 рік з реалізації 
Стратегії з підтримки етнічного розмаїття та інтегрованості 
українського суспільства 

ДЕСС Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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План заходів буде внесений у встановленому порядку на розгляд Уряду після затвердження 
Стратегії з підтримки етнічного розмаїття та національної єдності українського суспільства (див. пункт 
87). 

89.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту плану заходів на 2022 рік з реалізації 
Стратегії з інтеграції ромського населення 

ДЕСС Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Після схвалення Урядом 28.07.21 Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які 

належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року ДЕСС 
на виконання відповідного розпорядження КМУ (№ 866-р від 28.07.2021) розпочала процес розробки 
Плану заходів з її реалізації до 2023 року. 

90.  Проведення засідань двосторонніх міжурядових комісій з 
питань забезпечення прав національних меншин 

МЗС 
ДЕСС 

Триває 
виконання  

Хід виконання: 
У рамках актуалізації нормативно-правової бази для поновлення роботи двосторонніх комісій ДЕСС 

розроблено проєкт змін до відповідних актів КМУ; зміни схвалені постановами Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2021 та 26.08.2021. 

Триває робота з підготовки проведення засідань Змішаної українсько-угорської комісії з питань 
забезпечення прав національних меншин, Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з 
питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин та Міжурядової українсько-
німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, у 
2021 році. 
91.  Проведення за участю міжнародних партнерів 

інформаційних та інших заходів з питань дотримання 
міжнародних стандартів у забезпеченні прав національних 
меншин в умовах децентралізації 

ДЕСС Виконано  

Хід виконання: 
ДЕСС спільно з Офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин проведено 

серію вебінарів: «Національні меншини в Україні: поняття, міжнародно-правові інструменти захисту, 
консультативні механізми» для державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої 
влади України, які опікуються питаннями прав національних меншин, а також для службовців ДЕСС з 
питань забезпечення прав корінних народів та імплементації найкращих практик в країнах Європи.  

92.  Забезпечення участі Української Сторони у роботі органів 
Ради Європи: 
Керівного комітету з питань антидискримінації, розмаїття та 
інклюзії (CDADI); 
Комітету експертів з питань ромів та кочівників (ADI-
ROM); 
Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин (ECRML); 
Європейської Комісії проти расизму та нетерпимості 
(ECRI); 
Консультативного комітету експертів Рамкової конвенції 
про захист національних меншин (AC-FCNM) 

МЗС 
ДЕСС 

Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Забезпечено участь ДЕСС у: 

 другому та третьому пленарних засіданнях Керівного комітету з питань антидискримінації, 
розмаїття та інклюзії (CDADI) 02-04.02 та 15-17.06. Під час третього засідання Голову ДЕСС 
обрано Віце-головою CDADI; 

 третьому засіданні Комітету експертів з питань ромів та кочівників (ADI-ROM) 16-17.03.21. 
ДЕСС забезпечила зустрічі експертів із представниками українського уряду під час моніторингового 

візиту Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у рамках циклу 
моніторингу виконання Україною зобов’язань, узятих за цією міжнародною угодою (09.07). 
Секретаріату Ради Європи передано (07.06) додаткову інформацію у вигляді розгорнутих відповідей на 
запитальник в рамках підготовки до візиту. 

Підготовлено проект П’ятої періодичної доповіді про виконання Україною Рамкової конвенції про 
захист національних меншин. Проект доповіді було надіслано органам державної влади для надання 
зауважень і пропозицій. Наразі проєкт опрацьовується в ДЕСС, після чого планується проведення 
громадського обговорення та передача погодженої доповіді до Секретаріату Ради Європи та 
Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист національних меншин. 



34 

 

 

93.  Проведення Всеукраїнського фестивалю національних 
культур 

МКІП Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталах. 

94.  Забезпечення проведення інформаційних, культурно-
просвітницьких та інших заходів, спрямованих на реалізацію 
прав представників національних меншин, а також 
підвищення соціальної єдності громадян, зокрема тих, що 
проживають на тимчасово окупованій території України 

МКІП Триває 
виконання  

Хід виконання: 
22.01.21 ДЕСС та UA:Суспільне провели відкриту онлайн-презентацію «Реалізація прав 

національних меншин і корінних народів України» на UA:Суспільне. 
МКІП, ДЕСС та Національний музей літератури України сприяли проведенню 25.05.21 святкування 

Дня Африки в м. Київ. У відкритті заходу взяли участь Голова ДЕСС і Посол Південно-Африканської 
Республіки в Україні, науковці, освітяни й митці. 

95.  Забезпечення реалізації дорожньої карти імплементації 
статті 7 Закону України “Про освіту” у закладах загальної 
середньої освіти на 2019—2023 роки 

МОН Триває 
виконання 

Хід виконання: 
МОН веде конструктивний діалог з Угорщиною в рамках Українсько-угорської робочої групи з 

питань освіти на міжвідомчому рівні. Відбулося дві зустрічі робочої групи: 24.02 у м. Києві та 12.05 у 
м. Будапешті. На засіданнях обговорювалися питання забезпечення освітніх прав угорської меншини в 
рамках українського законодавства про освіту. 

06.05.21 у МОН проведено консультації з представниками угорської національної меншини щодо 
підготовки навчальних програм та підручників українською та угорською мовами. За результатами 
домовленостей, досягнутих під час другого засідання у Будапешті, сформовано три підгрупи 
українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти, а саме з: підготовки підручників, 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та інших освітніх питань, методики навчання української 
мови. 

У рамках робочого візиту представників МОН до Закарпатської області 07-09.06.21 відбулися 
консультації з представниками педагогічної громадськості, громадських об’єднань угорської меншини 
в Україні стосовно організації освітнього процесу в класах з навчанням угорською мовою закладів 
загальної середньої освіти. 

Продовжено реалізацію заходів щодо покращення якості викладання державної мови в 
угорськомовних та румуномовних школах в рамках проєкту «Фінська підтримка реформи української 
школи»: 

 створено цифровий посібник у двох частинах «Бомбезна українська. Як спланувати та 
провести мовний табір» (для проведення мовних таборів (весняних і літніх) для учнів – 
представників національних меншин; 

 надруковано посібник «Українська для всіх. Як навчати тих, для кого українська мова не є 
рідною» (для вчителів української мови, які працюють у класах із навчанням мовами 
національних меншин). 

 

ЦІЛЬ 1.3.5.  

Внутрішньо переміщені особи відчувають себе комфортно у суспільстві  

та реалізують свої права і свободи без обмежень 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
96.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 року і 
плану заходів з її реалізації 

Мінреінтеграції  Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Проект Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2023 року доопрацьовується Мінреінтеграції (повернуто 
СКМУ 27.01.21) за результатами наданих пропозицій та зауважень для повторного спрямування 
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проекту на розгляд Уряду. 
Ураховуючи внесені 21.04.21 зміни до Регламенту КМУ в частині встановлення вимог до 

стратегічних документів, вищевказаний проект Стратегії спрямовано до заінтересованих органів для 
надання відповідних пропозицій, після опрацювання яких проект акту буде доопрацьовано та повторно 
спрямовано на розгляд Уряду. 

97.  Забезпечення виплати щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних 
послуг 

Мінсоцполітики   

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталах. 

98.  Розроблення програмного забезпечення для 
функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів 
війни 

Мінветеранів  Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Триває розроблення програмного забезпечення для створення Єдиного державного реєстру 

ветеранів війни (далі – Реєстр). Проводиться тестові випробування функціональних частин Реєстру.   

99.  Здійснення матеріально-технічного забезпечення Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни, зокрема придбання 
серверів, комутаційного обладнання 

Мінветеранів  Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Мінветеранів розроблено проєкт розпорядження КМУ «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік» для здійснення 
закупівлі, зокрема серверів, комутаційного обладнання для матеріально-технічного забезпечення 
Єдиного державного реєстру ветеранів війни. 
100.  Розроблення комплексної системи захисту інформаційно-

телекомунікаційної системи для функціонування Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни 

Мінветеранів  Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Розроблено технічне завдання на побудову комплексної системи захисту інформації інформаційно-

телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр ветеранів війни» та направлено на погодження 
до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 

101.  Забезпечення збору інформації стосовно ветеранів війни 
згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” та включення таких даних 
до Єдиного державного реєстру ветеранів війни 

Мінветеранів   

Хід виконання: 
Триває підготовка до проведення попередніх випробувань інформаційно-телекомунікаційної 

системи Єдиного державного реєстру ветеранів війни, зокрема щодо автоматичного обміну даними між 
інформаційно-телекомунікаційними системами та державними реєстрами органів влади для 
забезпечення збору та наповнення Єдиного державного реєстру ветеранів війни. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4.  

Діяльність судових, правоохоронних органів і кримінально-виконавчих установ  

ґрунтується на принципах верховенства права 

 

 

 

 

 

Виконано    56,4% 

Триває виконання              41% 

Скасовано / перенесено 2,6% 

ЦІЛЬ 1.4.1.  

Незалежна, ефективна, доступна та  

відповідальна судова влада, якій довіряє суспільство 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
102.  Забезпечення надання консультативного висновку Вищої 

ради правосуддя до проекту стратегії розвитку судової 
системи України у разі її розроблення суб’єктом 
законодавчої ініціативи  

Вища рада 
правосуддя  

Виконано  

Хід виконання: 
11.06.21 Указом Президента України № 231 затверджено Стратегію розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства на 2021-2023 роки. Проєкт вказаної Стратегії до Вищої ради правосуддя 
для надання консультативного висновку не надходив. 

ОГП запропоновано доповнити План дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та 
конституційного судочинства на 2021-2023 роки заходом щодо врегулювання питання про надання 
прокурорам повного доступу до інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень. 

103.  Забезпечення супроводження у Верховній Раді України 
законопроектів (реєстраційний номер 3860 від 16 липня 2020 
р., реєстраційний номер 3860-1 від 3 серпня 2020 р., 
реєстраційний номер 3861 від 16 липня 2020 р., 
реєстраційний номер 5433 від 27 квітня 2021 р.) 

Мін’юст  Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Зазначені законопроєкти опрацьовуються в Комітетах ВРУ, Мін’юстом у рамках компетенції 

забезпечується їх супровід. 
ДСА підтримано законопроект № 3860-1. Забезпечено участь у засіданнях робочої групи з питань 

цифровізації правосуддя та суміжних правових інститутів в Україні, утвореної при Комітеті ВРУ з 
питань правової політики, робочої групи з питань опрацювання проекту Положення про ЄСІТС, 
утвореної при Вищій раді правосуддя, постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань ЄСІТС, 
нарадах за участі Комітету ВРУ з питань правової політики. Під час засідань акцентовано увагу на 
необхідності законодавчого врегулювання питання можливості використання електронної пошти під 
час здійснення правосуддя та  поетапного впровадження складових ЄСІТС. 

04.06.21 Комітетом ВРУ з питань правової політики було надано подання про відхилення проєктів 
законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Господарського 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного кодексу 

56,4 

41 

2,6 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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України) для забезпечення використання офіційної електронної адреси» (реєстр. № 3860 від 16.07.20) та 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання офіційної електронної 
адреси» (реєстр. № 3860-1 від 03.08.20). 

07.06.21 народними депутатами України було внесено на розгляд ВРУ проєкт Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання електронних адрес» (реєстр. 
№ 3860-д), який спрямований на запровадження адреси офіційної електронної пошти в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка разом 
з офіційною електронною адресою, що функціонуватиме в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі, використовуватиметься в судах при здійсненні господарського, цивільного 
та адміністративного судочинства для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, 
судових повісток та інших документів в електронній формі. 

104.  Забезпечення розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів про призначення кандидатів на посаду судді 
місцевого суду 

Вища рада 
правосуддя  

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не сформовано.  
Вища рада правосуддя рішенням від 04.02.21 № 252/0/15-21 затвердила консультативний висновок 

щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» від 
29.01.21 (реєстр. номер 3711-д), згідно з яким в цілому підтримала законопроєкт 3711-д, з урахуванням 
висловлених пропозицій.  

13.07.21 прийнято Закон України № 1629-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України».  

На виконання вимог законодавства Вища рада правосуддя 11.08.21 звернулася до Ради суддів 
України, міжнародних та іноземних організацій, зазначених у переліках, сформованих МЗС, із 
пропозицією надати кандидатів для формування першого складу Конкурсної комісії з формування 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Рада суддів України рішенням від 11.08.21 № 30 
оголосила про початок проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також 
затвердила Положення про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою 
Ради суддів України. 

105.  Здійснення нормативно-правового, фінансового, 
матеріально-технічного та організаційного забезпечення 
діяльності Служби судової охорони 

Служба судової 
охорони  

Виконано  

Хід виконання: 
З метою забезпечення нормативно-правової складової діяльності Служби судової охорони: 

 прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус 
суддів" та деяких законів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу 
працівників Служби судової охорони»; 

 здійснюється приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади 
та інших державних органів у відповідність до вищезазначеного закону; 

 здійснюється супровід у Вищій раді правосуддя та в інших органах проєкту Закону України 
«Про Службу судової охорони», проєктів інших нормативно-правових актів з питань 
діяльності Служби судової охорони, зокрема проєктів Указів Президента України «Про 
внесення змін до Указу Президента України від 05.05.20 № 166/2020», «Про символіку 
Служби судової охорони». 

У 2021 році Служба судової охорони  забезпечена на 34,7% від потреби фінансової, матеріально-
технічної та організаційної складової діяльності. 

Кошторисом на утримання Служби у І кварталі передбачено 334,58 млн грн (за загальним фондом – 
334,47 млн грн, за спеціальним фондом – 0,11 млн грн), у ІІ кварталі – 438,56 млн грн (за загальним 
фондом – 437,46 млн грн, за спеціальним фондом – 1,1 млн грн). 

Гранична чисельність Служби станом на І півріччя 2021 року становить 14 159 штатних одиниць. 
У І півріччі 2021 року проведено 94 конкурси на заміщення вакантних посад співробітників до 

центрального органу управління та територіальних управлінь Служби. За результатами проведених 
конкурсів визнано переможцями 344 особи, організовано систему медичних та психофізіологічних 
обстежень переможців конкурсів – кандидатів на службу та призначено на посади 227 осіб. 

Станом на 15.06.21 укомплектованість структурних підрозділів центрального органу управління та 
територіальних управлінь Служби становить 5 101 особа (49,2% штатної чисельності Служби). 

Активно велася робота із забезпечення рівності прав жінок і чоловіків у Службі. Співробітницям 
надано змогу обіймати будь-які посади середнього та молодшого складу Служби. 
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Станом на 15.06.21 загальна чисельність співробітниць становить 648 осіб (12,7 % особового 
складу), а разом із цивільним персоналом – 852 особи (16,7 % особового складу).  

106.  Забезпечення створення для осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення безбар’єрного середовища та 
комфортних умов перебування у приміщеннях судів 
відповідно до вимог Державних будівельних норм В.2.2-
40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення” 

ДСА  Скасовано  

Хід виконання: 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" не передбачені видатки розвитку 

для проведення будівельних робіт приміщень судів, в тому числі створення умов для забезпечення 
особам з інвалідністю та маломобільним групам населення безбар’єрного середовища. 

107.  Забезпечення інформаційної доступності до правосуддя для 
осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення 

ДСА  Виконано  

Хід виконання: 
Станом на 01.01.21 кількість судів, у приміщеннях яких назви основних приміщень і покажчиків 

руху продубльовано рельєфно-крапковим шрифтом (шрифт Брайля) становить 44% від загальної 
кількості судів.  

На веб-сторінках усіх судів на офіційному веб-порталі «Судова влада України» запроваджено 
елементи управління, які дають можливість користувачам з вадами зору та слуху змінити розмір 
шрифту і викладені програмно елементами мови програмування HTML: заголовки, списки, таблиці, 
фрейми; функціонал відповідності візуального відображення інформації та її мовної навігації, 
доступності капчі (звуковий аналог) та забезпечена можливість управління шрифтами.  

Заходи забезпечення інформаційної доступності до правосуддя особам з інвалідністю та 
маломобільним групам населення здійснюються поступово, в межах кошторисних призначень судів, які 
в 2021 році є вкрай обмеженими. 

108.  Оновлення (розроблення нового) програмного забезпечення 
підсистеми Єдиний державний реєстр судових рішень 

ДСА  Скасовано  

Хід виконання: 
Єдиний державний реєстр судових рішень є модифікованою діючою підсистемою, яка потребує 

заміни (оновлення), але на сьогоднішній день забезпечує потреби щодо створення та обробки 
електронних документів в системі.  

У зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань на побудову ЄСІТС у 2021 році заходи щодо 
оновлення та/або розробки нового програмного забезпечення підсистеми Єдиний державний реєстр 
судових рішень протягом першого півріччя 2021 року не здійснювались. 

109.  Забезпечення нарощування функціональних можливостей 
підсистеми “Електронний суд” 

ДСА  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
У підсистемі «Електронний суд» реалізовано: 
 прикладний програмний інтерфейс для роботи  мобільного додатку; 
 інтеграцію підсистем «Електронний суд» та захищеного відеоконференцзв’язку; 
 сервіс доступу до прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, тощо. 
З метою покращення роботи підсистем додано нові первинні та вторинні шаблони процесуальних 

документів для зручності користувачів. 
Рішенням від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 ВРП затвердила Положення про порядок функціонування 

окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Вказаним Положення 
встановлено, зокрема, порядок функціонування в судах та органах системи правосуддя окремих 
підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем 
«Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистеми відеоконференцзв’язку. 

 

ЦІЛЬ 1.4.2.  

Ефективна система органів прокуратури 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-

р) 
Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
110.  Запровадження фінансової незалежності відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження 
Офіс Генпрокурора  Триває 

виконання  
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Хід виконання:  
Тимчасово, до 01.09.21, органом для забезпечення розгляду дисциплінарних скарг про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів 
є відповідна кадрова комісія. Надалі, з 01.09.21, має бути відновлено дію положень Закону України 
«Про прокуратуру», що регулюють статус, склад і повноваження відповідного органу, що здійснює 
дисциплінарне провадження (зокрема, статей 73, 74, 77 Закону України «Про прокуратуру»).   

Наразі в Офісі Генерального прокурора діє робоча група з опрацювання питань порядку діяльності 
органу, який здійснюватиме дисциплінарне провадження щодо прокурорів, а також розроблення 
положення про цей орган. До складу цієї робочої групи, крім працівників Офісу Генерального 
прокурора, входять фахівці Офісу Ради Європи в Україні, Офісу Управління ООН з обслуговування 
проєктів в Україні та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Дана робоча група 
схвалила план своєї діяльності, забезпечує опрацювання питань порядку діяльності органу, який 
здійснюватиме дисциплінарне провадження щодо прокурорів, а також розробляє положення про цей 
орган. 

Наказом Генерального прокурора від 27.04.21 № 128 внесено зміни до Порядку проведення добору 
на зайняття вакантної посади прокурора у частині конкретизації повноважень кадрових комісій з 
проведення добору щодо визначення ними кандидатів, які успішно пройшли добір, а також прозорості 
проведення співбесід. 

05.05.21 розпочався добір на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів в 
окружних прокуратурах, а також спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на 
правах окружних). Приймання документів завершилося 18.06.21. 

Призначення прокурорів на адміністративні посади здійснюється після відповідного схвалення 
кадровою комісією з добору керівного складу органів прокуратури. Наказами Генерального прокурора 
від 31.05.21 № 168 затверджено Положення про Комісію з добору керівного складу органів 
прокуратури (у новій редакції), та від 22.04.21 № 196 (зі змінами, внесеними наказами Генерального 
прокурора від 04.05.2020 № 204, від 13.05.2020 № 216, від 21.07.2020 № 327, від 02.09.2020 № 405, від 
07.05.2021 № 143) утворено Комісію з добору керівного складу органів прокуратури. 

З метою підвищення ефективності законодавчих механізмів діяльності органу, що здійснює 
дисциплінарне провадження, та процедури добору прокурорів, які мають застосовуватись після 
завершення дії тимчасових положень Закону України № 113-IX з 1 вересня 2021 року, розроблено 
проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та 
підготовки прокурорів» (реєстр. № 5158 від 25.02.21). Проєкт, доопрацьований профільним Комітетом 
ВРУ, 09.06.21 внесено на розгляд ВРУ для повторного першого читання. 

Проєктом серед іншого пропонується: 
 запровадити інститут стажування із поширенням на кандидатів елементів статусу 

прокурорів; 
 визначити Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів органом, що здійснює 

дисциплінарне провадження, в контексті положень Закону України «Про прокуратуру». 
15.06.21 проект був прийнятий у першому читанні, наразі готується до другого читання. 
З 1 вересня 2021 року відновлюють дію положення Закону України «Про прокуратуру» (далі – 

Закон), що стосуються статусу і повноважень відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 
провадження, а також здійснення цим органом дисциплінарного провадження щодо прокурорів (пункт 2 
розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 
вересня № 113-ІХ (далі – Закон №113-ІХ).  

З метою виконання вимог Глави 3 «Орган, що здійснює дисциплінарне провадження» Закону 
України «Про прокуратуру», пунктів 2, 23 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 113-
ІХ та створення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, у липні поточного року 
в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах проведено збори прокурорів, на 
яких обрано делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів, яку наказом Генерального прокурора 
скликано на 27 – 28 серпня цього року. 

27-28.08.21 проведено всеукраїнську конференцію прокурорів. 
Відповідно до пункту 3 частини другої статті 67, частини першої статті 74 Закону всеукраїнською 

конференцією прокурорів призначено п’ять прокурорів до складу відповідного органу, що здійснює 
дисциплінарне провадження. 

До складу цього органу також мають бути призначені: 
 дві особи (вчених) з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових 

установ; 
 одна особу (адвокат) з’їздом адвокатів України; 
 три особи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за погодженням з 

комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація та 
діяльність органів прокуратури. 

Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження є повноважним за умови призначення 
до його складу не менше дев’яти членів. 



40 

 

Згідно з частиною другою статті 73 Закону відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 
провадження, є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 
найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України. 

Крім того, у Положенні про порядок роботи органу, що здійснює дисциплінарне провадження, 
прийнятому всеукраїнською конференцією прокурорів 28 серпня 2021 року, передбачено врахування 
пропозицій органу під час визначення потреб у його фінансовому та матеріально-технічному 
забезпеченні (пункт 15 розділу І). 

Під час всеукраїнської конференції прокурорів згідно з вимогами Закону України «Про 
прокуратуру» обрано одинадцять членів Ради прокурорів України, п’ятьох членів відповідного органу, 
що здійснює дисциплінарне провадження та прийнято положення про порядок роботи цього органу.  

З метою остаточного формування складу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 
провадження, та Ради прокурорів України наказом Генерального прокурора від 12.08.2021 № 263 на 9 
вересня 2021 року скликано з’їзд представників вищих навчальних закладів та наукових установ. 

Згідно зі ст. 75 Закону України «Про прокуратуру» відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 
провадження, є колегіальним органом, який відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, 
визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує 
питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з посади. 
Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, є юридичною особою, має печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в 
органах Державного казначейства України. 

Верховною Радою України 15.06.2021 прийнято Закон України «Про внесення змін до розділу ІІ 
«Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 1554-ІХ, який дозволить 
завершити розпочаті до 01.09.2021 процедури атестації, добору прокурорів, дисциплінарних 
проваджень та забезпечить обов’язковість проходження атестації всіма без виключення особами, у тому 
числі тими, які поновлені на посадах прокурорів у судовому порядку (прокурори, які звільнені через 
механізми «люстрації», не проходження етапів атестації або з інших причин). 

Офісом Генерального прокурора з 05.05.2021 розпочався добір на 504 вакантні посади прокурорів в 
окружних прокуратурах. Наразі проведено перші два етапи конкурсу та затверджено графіки 
проведення завершального етапу – проведення співбесід з кандидатами на вересень поточного року.  

Також наказом Генерального прокурора від 31.05.2021 № 168 затверджено нове Положення про 
Комісію з добору керівного складу органів прокуратури, розроблене Офісом Генерального прокурора за 
участі міжнародних партнерів, яким запроваджено нові підходи до професійного розвитку та 
просування прокурорів по службі.  

Процедуру добору керівного складу органів прокуратури розроблено на основі Методології добору 
та оцінювання кандидатів на зайняття адміністративних посад в органах прокуратури, яка ґрунтується 
на системі оцінювання показників відповідності кандидата критерію професійних якостей, 
відповідності кандидата критерію управлінських і організаторських здібностей, а також відповідності 
критеріям морально-ділових якостей згідно до рівнів адміністративних посад. 

Комісією з добору керівного складу органів прокуратури 14.07.21 оголошено добір на 63 
адміністративні посади в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Прийом 
документів здійснювався з 15.07.21 по 28.07.21. До комісії надійшли документи від 559 кандидатів, 282 
з яких Комісією допущено до подальшої участі у конкурсі.  

Також наказом Генерального прокурора 31.08.21 оголошено добір на зайняття 63 вакантних 
адміністративних посад у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій областях 
та місті Києві. 

111.  Проведення оцінки системи перевірок доброчесності 
працівників органів прокуратури 

Офіс Генпрокурора  Виконано  

Хід виконання:  
Затвержено нову Інструкцію про порядок проведення службових розслідувань щодо прокурорів 

(наказ Генерального прокурора від 16.06.21 № 102). Призначення та проведення службових 
розслідувань у ході таємної перевірки доброчесності прокурорів здійснюються з урахуванням положень 
Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, затвердженого відповідним наказом 
Генерального прокурора. 

Завершено роботу з розробки нового проекту Інструкції про порядок проведення 
психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в органах прокуратури України. 
Очікуються пропозиції щодо її вдосконалення від структурних підрозділів Офісу Генерального 
прокурора. 

112.  Впровадження інформаційних технологій для системи 
перевірок доброчесності працівників органів прокуратури 

Офіс Генпрокурора  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Одним із елементів запровадження ІТ-інструмента для системи перевірок доброчесності працівників 
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органів прокуратури є публікація анкет доброчесності прокурорів в Інтернеті, де кожен бажаючий може 
через електронну форму надіслати інформацію, що може свідчити про порушення прокурором вимог 
доброчесності. 

Вирішується питання щодо форми реалізації цього заходу із врахуванням рішення Касаційного 
адміністративного суду від 27.01.21 у справі № 640/3701/20, яким встановлено що безальтернативна 
вимога подавати декларацію виключно в електронній формі є обмеженням права на свободу 
віросповідання. 

Ведеться підготовка Офісом Генерального прокурора відомчого нормативного акта, що має 
визначати правові основи для проведення психофізіологічного дослідження працівників органів 
прокуратури України та кандидатів, що претендують на призначення на посади в органах прокуратури. 

З метою впровадження інформаційних технологій для системи перевірок доброчесності працівників 
органів прокуратури у теперішній час Генеральною інспекцією розробляється пакет змін до Порядку 
проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України. Зокрема, 
передбачено зміни форми та змісту анкети доброчесності прокурора та можливість її подання 
прокурором безпосередньо на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора після відповідної 
реєстрації із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. При цьому кожен бажаючий може 
через електронну форму надіслати інформацію, що може свідчити про порушення прокурором вимог 
доброчесності.  

Крім того, з урахуванням рішення Касаційного адміністративного суду від 27.01.21 у справі  
№ 640/3701/20, яким встановлено, що безальтернативна вимога подавати декларацію виключно в 
електронній формі є обмеженням права на свободу віросповідання, прокурорам, які через свої релігійні 
переконання в передбаченому законом порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, у зв’язку з чим не отримували кваліфікований електронний підпис, 
передбачено надання можливості подання Анкети доброчесності до підрозділу внутрішньої безпеки в 
паперовій формі особисто або поштовим зв’язком. 

113.  Створення внутрішнього механізму для розподілу 
повноважень та взаємодії між Генеральною інспекцією 
Офісу Генерального прокурора та відповідним органом, що 
здійснює дисциплінарне провадження 

Офіс Генпрокурора  Виконано  

Хід виконання:  
Наказами Генерального прокурора від 04.11.19 та 09.01.20 затверджено Порядок розгляду кадровою 

комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, здійснення дисциплінарного 
провадження та прийняття рішення за результатами дисциплінарного провадження, а також створено 
кадрову комісію з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного 
проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів (далі – кадрова комісія).  

Зазначеним Порядком чітко визначена процедура розгляду кадровою комісією дисциплінарних 
скарг, здійснення дисциплінарного провадження і прийняття рішень за його результатами, 
повноваження кадрової комісії та її членів, а також участь в дисциплінарному провадженні працівників 
Генеральної інспекції (зокрема, їх право надавати пояснення під час розгляду кадровою комісією 
висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора, ознайомлюватися з 
документами, що стосуються предмета перевірки тощо).  

У будь-якому разі, на теперішній час єдиним органом, уповноваженим на розгляд дисциплінарних 
скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного 
провадження щодо прокурорів, є відповідна кадрова комісія, створена наказом Генерального прокурора 
від 09.01.20 № 9. 

З 1 вересня 2021 року відновлено дію положень Закону, що регулюють статус, склад і повноваження 
відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження (зокрема, статей 73, 74, 77 Закону). 

Законом визначена процедура розгляду відповідним органом, що здійснює дисциплінарне 
провадження щодо прокурорів дисциплінарних скарг, здійснення дисциплінарного провадження і 
прийняття рішень за його результатами, повноваження органу, що здійснює дисциплінарне 
провадження щодо прокурорів, та його членів. 

Крім того, всеукраїнською конференцією прокурорів 28 серпня 2021 року прийнято Положення про 
порядок роботи органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів. 

Отже, розмежування повноважень та взаємодія між Генеральною інспекцією Офісу Генерального 
прокурора та відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, регламентовано 
вимогами Закону. 

Поряд з цим, підпунктом 8-1 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 
113-ІХ після 1 вересня 2021 року визначені відповідно до цього пункту порядки та процедури 
застосовуються до правовідносин, розпочатих до зазначеної дати. 

Вказаним підпунктом також передбачено, що відкриті кадровою комісією, утвореною для 
забезпечення розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та 
здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів до 1 вересня 2021 року, дисциплінарні 
провадження щодо прокурорів, стосовно яких на момент початку діяльності відповідного органу, що 
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здійснює дисциплінарні провадження, визначеного положенням про порядок його роботи, не ухвалено 
рішення, передаються кадровою комісією цьому органу для продовження їх розгляду в порядку, 
визначеному законом. 

Після формування повного складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та початку її 
роботи буде розроблено внутрішній механізм взаємодії вказаного органу з Генеральною інспекцією, 
зокрема, щодо порядку обміну інформацією та участі прокурорів Генеральної інспекції в засіданнях 
Комісії. 

114.  Впровадження процедур співпраці та координації дій між 
Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора та 
спеціалізованими антикорупційними органами, а також 
Державним бюро розслідувань в установленому законом 
порядку 

Офіс Генпрокурора  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Прокурорами САП у ВАКС підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні 

за обвинуваченням колишнього прокурора Департаменту нагляду за додержанням законів у 
кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури, 
викритого за сприяння Генеральної інспекції ГПУ на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. 
дол. США. Судовий розгляд триває. 

Наказом Офісу Генерального прокурора від 27.02.20 № 116 затверджено Положення про Генеральну 
інспекцію Офісу Генерального прокурора (далі - Положення). Розділом 3 вказаного Положення чітко 
визначена компетенція та завдання Генеральної інспекції з питань взаємодії зі Спеціалізованою 
антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України. 

115.  Проведення оцінки та аналізу комунікаційної роботи органів 
прокуратури із засобами масової інформації та 
громадськістю 

Офіс Генпрокурора  Виконано  

Хід виконання:  
Законом України від 03.12.20 № 1052-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю» внесено зміни до статті 6 Закону 
України «Про прокуратуру», відповідно до яких Генеральний прокурор щороку до 1 квітня подає до 
Верховної Ради України звіт про діяльність прокуратури. На виконання зазначених вимог Закону 
Генеральним прокурором 17.02.21 подано до Верховної Ради України звіт про діяльність прокуратури у 
2020 році.  

Розроблено і запроваджено нову форму та методи моніторингу і аналізу інформаційного простору 
щодо висвітлення діяльності прокуратур усіх рівнів у засобах масової інформації, соціальних мережах 
та інших інформаційних майданчиках. 

116.  Розроблення та забезпечення реалізації Комунікаційної 
стратегії органів прокуратури 

Офіс Генпрокурора  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Наразі продовжується робота над розробкою та забезпеченням реалізації Комунікаційної стратегії 

органів прокуратури на 2021-2023 роки. 
Проводяться експертні обговорення особливостей здійснення комунікації із ЗМІ у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. За результатами проведених 
обговорень напрацьовується проєкт комунікаційної стратегії Департаменту нагляду у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. 

Здійснено 7 публікацій на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора за наслідками 
розгляду Верховним Судом резонансних кримінальних проваджень. 

117.  Налагодження співпраці між органами прокуратури та 
організаціями громадянського суспільства з метою 
підвищення рівня поінформованості щодо потреб, очікувань 
та думки громадян шляхом проведення регулярних 
опитувань, форумів 

Офіс Генпрокурора  Виконано 

Хід виконання:  
У рамках стратегічної ініціативи «Прокуратура і суспільство» проведено зустрічі з представниками 

неурядових організацій і ЗМІ стосовно створення платформ співпраці і спільних секторальних робочих 
груп щодо: протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим стосовно журналістів (червень); 
відповідальності за екологічні правопорушення й забезпечення дотримання екологічних прав людини 
(червень); недопустимості катувань та інших порушень прав людини (квітень); захисту прав інвесторів 
(щомісячні секторальні зустрічі) та за іншими проблемними напрямами кримінальної юстиції. 

Здійснюється співробітництво з представниками неурядових та міжнародних організацій з метою 
отримання інформації, яка має значення для проведення досудового розслідування злочинів, вчинених 
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в умовах збройного конфлікту. Отримана інформація від громадських організацій із зазначенням фактів 
вчинення злочинів в умовах збройного конфлікту враховується при здійсненні досудового 
розслідування. Серед таких організацій, зокрема, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, 
Міжнародний комітет Червоного Хреста, ГО «Українська Гельсінська спілка з прав людини», ГО 
«Українська правова консультативна група», ГО «Медійна ініціатива за права людини» та ін. 

118.  Запровадження сучасних комунікаційних технологій для 
ефективного обміну інформацією та взаємодії з 
громадянськими об'єднаннями і громадськістю в цілому 

Офіс Генпрокурора  Виконано  

Хід виконання:  
Інформація про роботу органів прокуратури у І кварталі 2021 року оприлюднювалася управлінням 

на офіційному Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора, офіційних сторінках відомства у 
соціальних мережах Facebook, Twitter і на YouTube-каналі, а також шляхом розсилки для ЗМІ 
оперативно, у стислому і зручному для сприйняття форматі.  

Через канали комунікації Офісу Генерального прокурора оперативно поширювалася відеоінформація 
щодо діяльності органів прокуратури, зокрема відеозвернень Генерального прокурора, брифінгів, 
пресконференцій, міжнародних зустрічей, нарад за участю керівництва Офісу Генерального прокурора, 
працівників центрального апарату та регіональних прокуратур, засідань конкурсної комісії з обрання 
керівництва САП у форматі як готових сюжетів, щотижневих відеодайджестів з головними новинами 
тижня, так і у вигляді онлайн трансляцій. 

Запроваджено нову форми моніторингу медіапростору щодо висвітлення діяльності органів 
прокуратури. 

Працівниками Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в 
умовах збройного конфлікту, 08-09.06.21 взято участь у тренінгу «Комунікація з медіа прокурорів, які 
здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 
правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту», який проведено у Тренінговому центра 
прокурорів України. 

119.  Підвищення рівня професійної компетентності працівників 
органів прокуратури 

Офіс Генпрокурора  Виконано  

Хід виконання:  
У Тренінговому центрі прокурорів України підвищили кваліфікацію 292 прокурори та 223 державні 

службовці органів прокуратури.  
Взято участь у підготовці та проведенні тренінгового курсу «Застосування норм міжнародного 

гуманітарного права під час реалізації процесуальних повноважень прокурора щодо кримінальних 
правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту», який тривав 02-04.03.21. Курс підготовлено з 
метою підвищення рівня професійної компетентності прокурорів відділів процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Донецької, 
Луганської областей, АР Крим і м. Севастополя та в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального 
прокурора та обласних прокуратур. У межах вказаного тренінгового курсу проведено тренінги:  

 «Застосування норм міжнародного гуманітарного права в роботі прокурора»;  
 «Особливості процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення щодо 

кримінальних правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту»;  
 «Комунікація з медіа прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень, вчинених в умовах збройного 
конфлікту». 

Затверджено нову редакцію Положення про систему підвищення кваліфікації прокурорів (наказ 
Генерального прокурора від 15.06.21 № 200), яке визначає організаційні засади, систему та порядок 
організації підвищення кваліфікації прокурорів. Положення закріплює низку принципово нових 
підходів, у тому числі щодо реалізації форм підвищення кваліфікації, мотивації прокурорів до 
професійного розвитку, а також усуває окремі питання зайвої заорганізованості цього процессу. 

Забезпечено активну участь прокурорів у 6 видах тренінгів (37 тренінг-дня, понад 220 слухачів), які 
проводяться на базі Тренінгового центру прокурорів України. 

120.  Розроблення системи індивідуального оцінювання якості 
роботи прокурорів та затвердження положення про неї, а 
також розроблення і затвердження порядку визначення та 
регулювання навантаження на прокурорів 

Офіс Генпрокурора  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Триває робота стосовно розроблення Положення про систему щорічного оцінювання роботи 

прокурорів і систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів.  
З метою забезпечення реалізації організаційно-практичних заходів щодо розробки та впровадження 

системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів і системи оцінювання якості роботи 
прокурорів наказом Генерального прокурора від 18.09.2020 № 455 в Офісі Генерального прокурора 
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створено відповідну робочу групу, до складу якої увійшли також представники міжнародних 
організацій. 

Наказом Генерального прокурора від 30.10.20 № 503 затверджено «Тимчасове положення про 
систему оцінювання якості роботи прокурорів та преміювання прокурорів». 

121.  Розроблення технічного завдання для програмного 
забезпечення систем електронного кримінального 
провадження 

Офіс Генпрокурора  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Наказом Генерального прокурора від 12.01.21 № 2 створено міжвідомчу робочу групу з питань 

запровадження електронного кримінального провадження (перше засідання відбулось 25.02.21).  
Здійснюється написання дорожньої карти підготовки до запровадження електронного кримінального 

провадження в роботу всіх органів кримінального правосуддя. Розпочато роботу з проведення 
розширеної інтеграції Єдиного реєстру досудових розслідувань та «eCase» (завершити роботи із 
запровадження розширеної інтеграції заплановано до 01.09.21).  

01.06.21 ВРУ прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового 
розслідування» (14.06.21 Закон України № 1498-ІХ підписаний Президентом України, 16.06.21 набрав 
чинності, 15.12.21 вводиться в дію). Закон запроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему 
досудового розслідування – систему, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, 
оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні (зміни до 
ст. 106-1 КПК України). 

При підготовці пропозицій щодо зміни структури видатків загального фонду державного бюджету 
до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки Офісом Генпрокурора до Мінфіну спрямовано інформацію 
щодо потреби в коштах на забезпечення реформування інформаційної системи «Єдиний реєстр 
досудових розслідувань» (з перетворенням його на повноцінну систему електронного кримінального 
провадження. 

122.  Забезпечення пілотного тестування систем електронного 
кримінального провадження в Офісі Генерального 
прокурора 

Офіс Генпрокурора  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Представників Офісу Генерального прокурора включено до міжвідомчої робочої групи з питань 

запровадження електронного кримінального провадження, склад якої затверджено наказом 
Генерального прокурора від 12.01.2021 № 2 зі змінами, внесеними наказом  від 05.04.2021  № 81.  

 

ЦІЛЬ 1.4.3.  
Створено гуманістичну систему виконання покарань 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-

р) 
Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
123.  Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України пропозицій щодо внесення змін до законодавства 
Мін’юст  Триває 

виконання 

Хід виконання:  
На розгляді ВРУ знаходяться розроблені Мін’юстом проєкти Законів України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі 
та створення умов для зниження рецидивної злочинності» (реєстр. № 5359 від 12.04.21) та «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України 
щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для 
зниження рецидивної злочинності» (реєстр № 5360 від 12.04.21). 

Зазначеними законопроєктами передбачається, зокрема, можливість покладання судом на осіб, 
звільнених від відбування покарання з випробуванням, звільнених умовно-достроково від відбування 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, виконання певних обов’язків 
(наприклад, носити засіб електронного моніторингу). Нагляд за зазначеними категоріями осіб будуть 
здійснювати уповноважені органи з питань пробації.  

Внесення відповідних змін до законодавства щодо механізму застосування електронного 
моніторингу під час перебування на пробації буде можливим після прийняття зазначених вище 
законопроєктів. 

124.  Визначення матеріально-технічних потреб для реалізації 
електронного нагляду та шляхів професійної підготовки 
персоналу пробації 

Мін’юст  Виконано 
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Хід виконання:  
Здійснено попередній розрахунок потреб у додаткових фінансових видатках з Державного бюджету 

України у зв’язку з запланованим уведенням  нового виду покарання – пробаційного нагляду, за яким 
максимальна загальна вартість впровадження на першій рік складає 942,761 млн.грн, а на наступні роки 
по 356,942 млн.грн.   

125.  Впровадження  IT-системи збору і обробки статистичної 
інформації про результати діяльності підрозділів пробації 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Розроблено, проведено тестування та введно в промислову експлуатацію трьох форм збору і 

обробки статистичних даних щодо адміністративних стягнень у виді: громадських робіт, виправних 
робіт, суспільно корисних робіт. 

126.  Здійснення системних інспектувань, що дасть змогу 
забезпечити належне функціонування установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів з метою захисту прав 
засуджених та осіб, взятих під варту, відповідно до вимог 
національного законодавства та міжнародних стандартів 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Здійснено 10 інспектувань установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, із них: 7 планових інспектувань (ДУ «Личаківська виправна 
колонія (№ 30)», «Запорізький слідчий ізолятор», «Дрогобицька виправна колонія (№ 40)»,«Криворізька 
установа виконання покарань (№ 3)», «Чернігівський слідчий ізолятор», «Білоцерківська виправна 
колонія (№ 35)», «Качанівська виправна колонія (№ 54)») та 3 контрольні інспектування (ДУ «Одеська 
виправна колонія (№ 14)», «Рівненський слідчий ізолятор», «Вінницька установа виконання покарань 
(№ 1)»). 

127.  Забезпечення формування звітів за результатами здійснених 
інспектувань із рекомендаціями щодо усунення виявлених 
порушень стосовно умов тримання засуджених та осіб, 
узятих під варту, а також захисту їх прав 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
За результатами інспектувань підготовлено та направлено 8 звітів (2 звіти формуються) з 

відповідними рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень до міжрегіональних управлінь з 
питань виконання кримінальних покарань Мінюсту, Департаменту з питань виконання кримінальних 
покарань, а також державних установ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої 
служби України», «Генеральна дирекція Державної кримінально- виконавчої служби України» для 
вжиття в межах компетенції заходів реагування та контролю. 

Організовано та проведено 8 службових нарад з керівництвом проінспектованих установ, де 
розглянуто основні недоліки та порушення вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів, 
виявлені під час проведення інспектування. 

128.  Розроблення програм диференційованого виховного впливу 
для засуджених 

Мін’юст  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
На виконання пункту 1 Плану роботи Міністерства юстиції на 2021 рік, затвердженого наказом 

Мін’юсту від 08.02.21 № 465/5, проводиться робота щодо перегляду переліку та змісту положень про 
програми диференційованого виховного впливу, затверджених наказом Мін’юсту від 16.05.16 № 
1418/5, відповідно до ключових ризиків та потреб засуджених, з урахуванням їх віку та статі. Строк 
виконання зазначеного вище пункту Плану визначено листопад 2021 р. 

129.  Надання методичної допомоги та апробування програм 
диференційованого виховного впливу для засуджених 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Кримінально-виконавчими установами в процесі реалізації соціально-виховної роботи із 

засудженими застосовують 9 програм диференційованого виховного впливу, зокрема, «Освіта», 
«Професія», «Правова просвіта», «Духовне відродження», «Творчість», «Фізкультура і спорт», 
«Подолання алкогольної залежності», «Подолання наркотичної залежності», «Підготовка до 
звільнення». 

Під час проведення соціально-виховної роботи із засудженими для більш ефективного досягнення 
мети їх виправлення та ресоціалізації застосовуються Методичні рекомендації оцінки ризиків вчинення 
повторного кримінального правопорушення як для повнолітніх так і для неповнолітніх засуджених. 
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130.  Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України законопроекту про внесення змін до Кримінально-
виконавчого кодексу України 

Мін’юст  Виконано 

Хід виконання:  
На розгляді ВРУ знаходиться розроблений Мін’юстом проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі 
та створення умов для зниження рецидивної злочинності» (реєстр. № 5359 від 12.04.21), згідно з яким 
вносяться зміни, зокрема, до статті 123 Кримінально-виконавчого кодексу України. Зазначена стаття 
Кримінально- виконавчого кодексу України доповнюється частиною шостою, згідно з якою програма 
диференційованого корекційно-виховного впливу – це комплекс заходів, спрямований на зміну 
поведінки засуджених та їхню ресоціалізацію, участь у якій рекомендується засудженому відповідно до 
його криміногенного ризику. 

131.  Видання наказу Мін’юсту щодо затвердження програм 
диференційованого виховного впливу 

Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу буде можливим після прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі 
та створення умов для зниження рецидивної злочинності», який знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. 
№ 5359 від 12.04.21). 

132.  Сприяння залученню представників недержавного сектору, 
релігійних організацій, волонтерів та психологів до 
проведення соціально-виховних і психологічних заходів 

Мін’юст  Виконано 

Хід виконання:  
Представники недержавного сектору та релігійних організацій, зокрема священнослужителі, 

залучаються до проведення соціально-виховних та психологічних заходів. У співпраці з міжнародними 
та національними експертами продовжується реалізація низки соціально-значимих проектів, зокрема, 
пілотний проект «Взаємодія уповноважених органів з питань пробації та установ виконання покарань 
при умовно-достроковому звільненні засуджених до позбавлення волі на певний строк або заміни 
невідбутої частини покарання більш м'яким» у п'яти установах виконання покарань; проекти «Шлях 
додому» , «Жінки в АйТі» ,«Дорадча комісія УВП», «Навчання тренерів», «Програма реабілітації вiд 
наркозалежності»; заходи в рамках проекту «ДІЯ-ЄС» та співпраця з благодійною організацією «FREE 
ZONE». 

133.  Вжиття заходів для забезпечення національно-патріотичною 
літературою ветеранів війни, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, на 
період їх перебування в місцях позбавлення волі, а також під 
час їх соціальної адаптації після відбування покарання 

Мінветеранів 
Мін’юст  

Виконано 

Хід виконання:  
До державної установи «Киiвський слідчий ізолятор» передано 6 тис. примірників літератури, в 

тому числі національно-патріотичного направлення, до державної установи «Сумська виправна колонія 
(№ 116)» - 50 примірників книг. 

134.  Сприяння збереженню (відновленню) соціально важливих 
зв’язків з рідними та близькими засуджених і звільнених з-
під варти ветеранів війни, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил 

Мін’юст  Виконано 

Хід виконання:  
Робочою групою з розробки пропозицій щодо покращення соціально-виховної та психологічної 

роботи для ветеранів війни, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах 
ДКВС, утвореної спільним наказом Мінветеранів та Мін’юста вiд 26.06.20 № 1499/71/129, забезпечено 
інформування регіональних відділів Мінветеранів про прибуття та вибуття засуджених та ув'язнених. 

135.  Сприяння належному соціальному забезпеченню персоналу 
з урахуванням фінансових можливостей держави 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Мін’юсту у 2021 році для виплати 

заробітної плати та грошового забезпечення персоналу органів та установ виконання покарань, слідчих 
ізоляторів, інших установ створених для забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України, а також органів пробації передбачено 5 195 550,1 тис. грн, що на 6,5% більше ніж було 
затверджено бюджетом на 2020 рік (4 857 583,8 тис. грн).  
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Разом з тим забезпеченість потреби у видатках на оплату праці персоналу у 2021 році складає лише 
63% (8 260 698,7 тис. гривень). При цьому, фактична чисельність персоналу Державної кримінально-
виконавчої служби станом на 01.03.21 становила 28 838 осіб (станом на 01.01.21 – 29 058 осіб). 

136.  Забезпечення професійного навчання персоналу Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено заняття із службової підготовки для oci6 рядового та начальницького складу ДКВС; у 

червні проведено підсумкову перевірку рівня службової підготовки oci6 рядового i навчальницького 
складу ДКВС за підсумками 2020-2021 навчального року. 

Відповідно до наказу Мін’юсту: 
 вiд 02.02.21 № 191/К «Про затвердження графіку комплектування закладів освіти, що 

належать до сфери управління Міністерства юстиції, для проходження первинної 
професійної підготовки слухачами з числа oci6 рядового i начальницького складу Державної 
кримінально-виконавчої служби України протягом січня-липня 2021 р. забезпечено 
проходження первинної професійної підготовки 1742 особами рядового і начальницького 
складу ДКВС; 

 від 28.08.20 № 2594/к «Про організацію службової підготовки на 2020/2021 навчальний рік», 
від 25.06.2021 № 1365/к «Про затвердження Навчальної програми із службової підготовки 
осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 
на 2021/2022 навчальний рік» організовано службову підготовку осіб рядового і 
начальницького складу в міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних 
покарань, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС, державної установи 
«Центр пробації», закладах освіти, що належать до сфери управління Мін’юсту. 

137.  Приведення матеріально-технічного забезпечення і 
фінансування органів та установ виконання покарань у 
відповідність з їх потребами з урахуванням фінансових 
можливостей держави 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 piк» для Генеральної 

дирекції ДКВС передбачено фінансування в обсязі 62,7 млн. грн. для реалізації наступних проєктів: 
 «Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі 

у державній установі «Вільнянська установа виконання покарань (№ 11)», у Запорізькій 
області» — 25,3 млн. грн.;  

 «Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії № 7 у 
Херсонській області» —26,3 млн. грн.;  

 «Реконструкція нежитлових приміщень громадського будинку (режимного корпусу) літера 
«И» державної установи «Київський слідчий ізолятор» по вул. Дегтярівська, 13 у 
Шевченківському районі м. Києва» — 5,8 млн. грн.;  

 «Капітальний ремонт покрівлі, внутрішніх інженерних мереж, заповнення віконних i дверних 
прорізів з тепловою ізоляцією фасаду, медичної частини (Літ. Д) державної установи 
«Київський слідчий ізолятор», вул. Дегтярівська, 13, м. Київ» —5,3 млн. грн.  

Завершено реконструкцію режимного корпусу (літ. «И») та капітальний ремонт медичної частини 
(літ. «Д») у державній установі «Киівський слідчий ізолятор».  

Продовжується будівництво лікувального корпусу у державній установі «Голопристаньска виправна 
колонія (№ 7)» та режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній 
установі «Вільнянська установа виконання покарань (№11)». 

138.  Розроблення та апробування оновлених методик соціально-
виховної роботи із засудженими 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Внесено зміни до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого 

наказом Мін’юста від 04.11.13 № 2300/5, якими вдосконалено механізм проведення соціально-виховної 
роботи із засудженими в установах виконання покарань шляхом проведення оцінки ризиків вчинення 
повторного кримінального правопорушення під час планування та реалізації заходів індивідуальної 
роботи із засудженими для досягнення мети їх виправлення та ресоціалізації (наказ Мін’юста від 
27.01.21 № 307/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції 
України»). 

Проведено анкетування засуджених для узагальнення та конкретизації напрямків соціально-
виховної роботи. 

139.  Підготовка методичних рекомендацій щодо застосування 
оновлених методик соціально-виховної роботи із 
засудженими 

Мін’юст  Виконано 
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Хід виконання:  
Запроваджено проведення оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення 

засудженими до позбавлення волі в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС.  
У Єдиному реєстрі засуджених та oci6, узятих під варту, створено підсистему «КАСАНДРА», що 

забезпечуватиме формування оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, яка 
ґрунтується на використанні алгоритмів автоматизованих висновків. 

140.  Апробування майданчиків, платформ, програмного 
забезпечення для надання засудженим послуг з дистанційної 
форми здобуття освіти 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Забезпечено доступ засуджених до мережі Інтернет, в тому числі в комп'ютерних класах. 

Проводиться робота по технічному оснащенню та розширенню можливостей комп'ютерних класів.  
3 метою здобуття повної загальної середньої освіти, засудженими та ув'язненими використовується 

платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів «Всеукраїнська школа онлайн», 
яку можна використовувати під час навчання, та онлайн-бібліотека аудіо книг українською мовою 
«Слухай». 

Ініційовано розширення доступу засуджених до освітніх послуг через платформу масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, що є проєктом безкоштовної освіти з можливістю отримання сертифіката 
після завершення обраного курсу. 

141.  Впровадження ефективних програм підготовки до 
звільнення засуджених з урахуванням їх потреб 

Мін’юст  Виконано 

Хід виконання:  
Видано наказ Мін’юсту від 26.05.21 № 1858/5 «Про затвердження Змін до Положення про програму 

диференційованого виховного впливу на засуджених «Підготовка до звільнення». Згідно із 
запропонованими змінами під час підготовки до звільнення складається Тематичний план курсів 
підготовки засуджених до звільнення, що передбачає урахування їхніх потреб. 

142.  Вдосконалення та впровадження алгоритму ефективної 
взаємодії установ виконання покарань та уповноважених 
органів пробації під час підготовки засуджених до 
звільнення 

Мін’юст  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Мін’юстом підготовлено проєкт наказу Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, 

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження Змін до Порядку 
взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів 
соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (проект наказу погоджено із заінтересованими 
органами влади та готується до підписання). 

143.  Розроблення реабілітаційних програм, програм підготовки 
до звільнення та успішної адаптації в суспільстві після 
звільнення для ветеранів війни, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних 
сил 

Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
3 метою сприяння мінімізації ризиків негативних тенденцій поведінки серед засуджених ветеранів 

АТО/ООС, попередження вчинення ними повторних кримінальних правопорушень після звільнення, 
продовжується співпраця у рамках діяльності спільної робочої групи з розробки пропозицій щодо 
покращення соціально-виховної та психологічної роботи для ветеранів війни, які перебувають в 
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС, утвореної відповідно до спільного наказу 
Мінветеранів і Мін’юста вiд 26.06.20 № 1499/71/129. 

За ініціативи ДКВС спільно з міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних 
покарань Мін’юста розпочато розроблення Програми щодо надання соціально-психологічної допомоги 
ветеранам АТО/ООС. 

144.  Розроблення та розповсюдження інформаційних листівок 
для засуджених ветеранів війни, осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників 
Революції Гідності про їх правові та соціальні можливості 
після звільнення 

Мінветеранів  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до Меморандуму про співробітництво між Мінветеранів та Міжнародним благодійним 
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фондом «Міжнародний фонд соціальної адаптації» від 16.09.20 проводиться діяльність з 
розповсюдження інформаційної брошури «Пам’ятка учасникам протидії збройній агресії Російської 
Федерації проти України. Права, обов’язки та гарантії соціального захисту», розробленої та 
надрукованої за підтримки спільного проекту Міністерства у справах ветеранів України та 
Міжнародного фонду соціальної адаптації «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в 
державну систему» (NUPASS). 

Відповідно до спільного наказу Мінветеранів та Мін’юсту «Про утворення спільної робочої групи з 
розробки пропозицій щодо покращення соціально-виховної та психологічної роботи для ветеранів 
війни, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-
виконавчої служби України» від 22.06.20 № 1499/7/129, Меморандуму про співробітництво між 
Мінветеранів та ДП «Центр пробації» від 27.08.20 та доручення заступника Міністра у справах 
ветеранів України з питань європейської інтеграції від 17.11.20 № 133 робота з просвітництва 
засуджених ветеранів війни триває.  

Територіальними органами Мінветеранів здійснюються візити до засуджених виправних установ з 
метою надавання ветеранам вичерпної інформації щодо пільг та гарантій, передбачених законодавством 
для ветеранів війни та членів їх сімей, а також інформації щодо повноважень Мінветеранів. 
Працівниками територіальних органів та ветерансько-волонтерськими організаціями готуються 
інформаційні довідники для учасників бойових дій та художня література за побажаннями засуджених. 

145.  Сприяння залученню громадських, волонтерських 
організацій до розроблення проектів нормативно-правових 
актів стосовно виконання кримінальних покарань та пробації 
засуджених ветеранів війни, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил 

Мін’юст  Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.10 № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Мін’юстом виносяться на 
громадське обговорення проєкти нормативно-правових актів у сфері виконання кримінальних покарань 
та пробації, для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості. 

146.  Проведення аудиту ефективності управління діяльністю 
органів та установ виконання покарань 

Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведення аудиту ефективності управління діяльністю органів та установ виконання покарань 

заплановано на ІІ півріччя 2021 р. відповідно до Зведеного операційного плану діяльності Мін’юста з 
внутрішнього аудиту на 2021 р. 

147.  Вжиття організаційно-управлінських заходів Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Організаційно-управлінські заходи будуть вжиті безпосередньо після проведення аудиту 

ефективності управління діяльністю органів та установ виконання покарань (див. пункт 146). 

 

ЦІЛЬ 1.4.4.  

Особи, які перебувають під юрисдикцією України,  

отримують вчасну та якісну правову допомогу 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 

690-р) 
Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
148.  Забезпечення нормативно-правового врегулювання, 

визначення та розроблення ефективних інструментів 
надання послуг безоплатної первинної правової допомоги за 
допомогою засобів електронного зв’язку 

Мін’юст  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Мін’юстом розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання» (реєстр. 
№ 5107 від 19.02.21). 

Запропонований у зазначеному законопроєкті порядок надання безоплатної первинної правової 
допомоги центрами з надання безоплатної правничої допомоги передбачає можливість викладення 
усного звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні телефони, інші 
засоби телекомунікаційного зв’язку або єдиний телефонний номер системи надання безоплатної 
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правничої допомоги та оформлення письмового звернення з використанням мережі Інтернет, засобів 
електронного зв’язку (електронне звернення). 

149.  Забезпечення нормативно-правового врегулювання питання 
щодо створення можливості подання заяви про отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги та відповідних 
підтвердних документів за допомогою засобів електронного 
зв’язку 

Мін’юст  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Мін’юстом розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання» (реєстр. 
№ 5107 від 19.02.21), яким, зокрема, передбачається можливість подання електронної заяви (звернення) 
на отримання безоплатної правової допомоги. 

150.  Забезпечення нормативно-правового врегулювання та 
створення технічних можливостей для запровадження 
механізмів отримання інформації, необхідної для 
підтвердження належності особи до категорії суб’єктів права 
на безоплатну вторинну правову допомогу, з державних 
реєстрів 

Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Порядком подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (наказ Мін’юста від 02.07.20 № 2267/5), Постановою правління Пенсійного фонду 
від 02.07.20 № 12-1, Порядком подання Державною податковою службою інформації з Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб на запити центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (наказ Мін’юста та Мінфіну від 02.10.20 № 3459/5/596) 
визначено процедуру подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків про доходи фізичних осіб за запитами центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги для підтвердження належності особи до суб'єктів права на безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

Продовжується робота зі створення технічних можливостей для запровадження зазначеного 
механізму. 

151.  Забезпечення діяльності міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних правових платформ, зокрема з метою 
підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, штатних юристів та інших 
працівників центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, а також працівників партнерських 
інституцій, робота яких пов’язана з наданням правової 
допомоги 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
У звітному періоді забезпечено діяльність п’яти міжрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ (правових клубів PRAVOKATOR) у містах Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків. 
Відповідно підвищено кваліфікацію адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

штатних юристів та інших працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а 
також працівників партнерських інституцій, робота яких пов’язана з наданням правової допомоги.  

З цією метою розроблено статті, навчальні відео, аналітичні довідки, інформаційні дайджести, 
дистанційні курси, інші матеріали для навчання та розвитку. Станом на 13.06.21 наявні 25 таких 
продуктів. 

152.  Забезпечення проведення заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, штатних юристів та інших працівників центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також 
працівників партнерських інституцій, робота яких пов’язана 
з наданням правової допомоги 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Працівниками правових клубів PRAVOKATOR у містах Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків 

(станом на 13.06.21) організовано та проведено 52 навчальні заходи (тренінги, лекції, вебінари, майстер-
класи: 9 очних, 43 дистанційних (онлайн)) та 2 комунікативних заходи (конференція, презентація) з 
підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, штатних 
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юристів та інших працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також 
працівників партнерських інституцій, робота яких пов’язана з наданням правової допомоги. Участь у 
заходах узяли 4 109 учасників, зокрема 2 668 зареєстрованих. 

153.  Розроблення єдиної методології проведення досліджень 
щодо вивчення правових потреб та проблем осіб, які 
перебувають під юрисдикцією України 

Мін’юст  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває пілотне соціологічне дослідження щодо вивчення бази правових знань населення України, 

результати якого ляжуть в основу розробки проєкту єдиної методології проведення досліджень щодо 
вивчення правових потреб та проблем осіб, які перебувають під юрисдикцією України. Продовжується 
робота по напрацюванню основи для єдиної методології. 

154.  Впровадження інструментів ідентифікації випадків 
дискримінації, посилення професійної спроможності 
працівників системи надання безоплатної правової 
допомоги до виявлення таких випадків та забезпечення 
ефективного захисту прав осіб, що були порушені за 
ознаками дискримінації та гендерно зумовленого насильства 

Мін’юст  Виконано  

Хід виконання:  
Працівники Координаційного центру з надання правової допомоги беруть участь в робочій групі з 

питань збору дезагрегованих даних в рамках діяльності Координаційної ради з питань запобігання та 
протидії дискримінації при Представникові Уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод. Станом 
на березень 2021 р. робоча група узагальнює інформацію про випадки дискримінації (формує перелік 
індикаторів, за якими фіксують такі випадки усі органи влади в країні).  

У звітному періоді зазначеною робочою групою узагальнено інформацію про випадки дискримінації 
та сформовано перелік індикаторів, за якими фіксують такі випадки органи влади. 

Опрацьовується питання щодо удосконалення комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги в частині збору та обробки  даних про випадки 
звернень осіб за правовою допомогою з питань дискримінації. Зокрема, напрацьовано перелік 
показників для доповнення ними реєстраційної картки звернення клієнта, а також відповідні 
рекомендації щодо збору таких даних. 

За підтримки проекту ЄС та РЄ «Посилення доступу до правосуддя за допомогою механізмів 
відшкодування правосуддя жертвам дискримінації, злочинів ненависті та мови ненависті у країнах 
Східного партнерства» проходить тренінг для тренерів на тему «Запобігання дискримінації та протидія 
злочинам на ґрунті ненависті». 

155.  Здійснення моніторингу, збору та систематизації інформації 
про осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок 
дій незаконних збройних формувань, Російської Федерації 
на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та 
Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі 

Мінреінтеграції 
МЗС 
СБУ 

Виконано  

Хід виконання:  
Мінреінтеграції протягом першого півріччя здійснено збір та систематизацію інформації про факти 

порушення прав громадян України позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних 
формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади РФ на тимчасово окупованих територіях 
України.  

МЗС на постійній основі, у тому числі шляхом взаємодії з іншими міністерствами та відомствами, 
через контакти з правозахисними громадськими організаціями, здійснює моніторинг ситуації щодо 
громадян України, незаконно позбавлених волі з політичних мотивів на території тимчасово окупованих 
АР Крим та м.  Севастополь. Ця інформація використовується в адвокаційній роботі з іноземними 
партнерами та у рамках міжнародних організацій. До 7-х роковин початку російської збройної агресії та 
окупації частин території України було проведено заходи в рамках РПЛ ООН, Ради Європи та ЄС з 
метою висвітлення актуальної ситуації з правами людини на ТОТ України, зокрема й стосовно 
незаконно утримуваних РФ за політичними мотивами громадян України. 

Відповідно до облікованої інформації  Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення 
незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (станом на 
16.03.2021): 

 знайдено, звільнено – 3 тис. 355 осіб; 
 незаконно позбавлені волі – 268 осіб.  

Облікована в Центрі інформація про постраждалих осіб постійно використовується для ведення 
переговорного процесу із звільнення заручників  та знайдення безвісти зниклих під час засідань 
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Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. 

156.  Сприяння наданню професійної правової допомоги для 
захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, які були 
позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних 
збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або 
органів влади Російської Федерації на тимчасово 
окупованих територіях України та/або території Російської 
Федерації у зв’язку з громадською або політичною 
діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та 
членів їх сімей, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з 
їх відвідуванням у місцях позбавлення волі 

Мінреінтеграції Виконано  

Хід виконання:  
Проведено 5 засідання міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, 

що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, 
спрямованих на їх соціальний захист.  

За результатами засідань міжвідомчою комісією ухвалені рішення про надання бюджетних коштів у 
розмірі, встановленому законодавством, для забезпечення надання професійної правової допомоги (в 
тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення 
прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 
окупаційною адміністрацією та/або органами влади РФ на тимчасово окупованих територіях України 
та/або території РФ у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, а 
також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх 
відвідуванням. 

Проведено відповідні виплати в інтересах 43 осіб. В інтересах 14 осіб виплату буде здійснено 
найближчим часом. 

157.  Здійснення виплат державної стипендії імені Л. Лук’яненка, 
заснованої відповідно до Указу Президента України “Про 
невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних 
інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних 
Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією 
Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, 
підтримки зазначених осіб та членів їх родин” 

Мінреінтеграції Виконано  

Хід виконання:  
Кабінетом Міністрів України схвалено проекти Указу Президента України «Про призначення 

державних стипендій імені Левка Лук’яненка»: 
 27.01.21 щодо призначення державних стипендій 9 особам; 
 17.02.21 щодо призначення державних стипендій 2 особам; 
 24.03.21 щодо призначення державних стипендій 2 особам. 

Здійснюється виплата державних стипендій 3 особам, відповідно до попередніх указів Президента. 

158.  Сприяння проведенню заходів із соціальної реабілітації осіб, 
позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних 
збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або 
органів влади Російської Федерації на тимчасово 
окупованих територіях України та/або території Російської 
Федерації у зв’язку з громадською або політичною 
діяльністю таких осіб 

Мінреінтеграції Триває 
виконання  

Хід виконання: 
Мінреінтеграції розробляється проект нормативно-правового акта, що дозволить комплексно 

вирішити питання осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, у тому числі 
щодо ефективного порядку соціальної реабілітації осіб, що були позбавлені особистої свободи, після їх 
звільнення. 

159.  Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України законопроекту щодо врегулювання правового 
статусу та соціальних гарантій осіб, які були позбавлені 
особистої свободи з політичних мотивів внаслідок дій 
незаконних збройних формувань, Російської Федерації та 
окупаційної адміністрації Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі, звільнених з числа таких осіб, а також 

Мінреінтеграції Виконано  
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підтримки зазначених осіб та членів їх сімей 

Хід виконання:  
До Мінреінтеграції надійшов лист Уповноваженого Президента України з питань реабілітації 

учасників бойових дій від 05.02.21 щодо опрацювання проекту закону «Про соціальний і правовий  
захист осіб, позбавлених свободи внаслідок  збройної агресії проти України» та «Про  внесення змін до 
ПКУ у зв’язку з прийняттям Закону України «Про соціальний і правовий  захист осіб, позбавлених 
свободи внаслідок  збройної агресії проти України», відповідно до якого, зазначений проект буде 
внесено на розгляд ВРУ Президентом України. Мінреінтеграції, опрацьовано зазначені проекти та 
листом від 10.03.21 надано пропозиції та зауваження до проектів законів. 

160.  Розроблення та затвердження проектів нормативно-
правових актів з метою удосконалення стандартів якості 
надання безоплатної правової допомоги та інструментів 
моніторингу якості 

Мін’юст Виконано  

Хід виконання:  
Проєктом Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення 

доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання» (реєстр. № 5107 від 
19.02.21) пропонується доповнити Закон України «Про безоплатну правову допомогу».   

Затверджено Порядок організації проведення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (наказ в.о. директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 09.04.21 №50). 

161.  Забезпечення моніторингу якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у кримінальному, цивільному 
та адміністративному процесах 

Мін’юст Виконано 

Хід виконання:  
У поточному році в регіонах здійснено моніторинг в кримінальних провадженнях: у суді 1 інстанції 

– 184, в апеляційній інстанції – 41; у цивільних/адміністративних провадженнях: у суді 1 інстанції – 34, 
в апеляційній інстанції – 7. Порушень стандартів якості надання безоплатної правової допомоги не 
виявлено. 

162.  Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальних та 
комунікаційних заходів серед суб’єктів права на безоплатну 
правову допомогу, представників органів, уповноважених 
здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, 
органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань 

Мін’юст Виконано  

Хід виконання:  
З метою інформування громадян про їхні права, у тому числі право на безоплатну правову допомогу, 

у межах комунікаційної стратегії системи надання БПД забезпечено вихід 26 421 публікації у ЗМІ та 
мережі Інтернет. Здійснено 3 060 поширень зазначених матеріалів та повторних виходів ефірів.  

У межах співпраці з місцевою владою забезпечено розміщення зовнішньої реклами про право на 
безоплатну правову допомогу, зокрема, з питань земельних правовідносин. Із зазначеної тематики 
розміщено 24 бігборди, 46 сітілайтів та 67 плакатів. 

На телеканалах, екранах партнерських установ та в соціальних мережах забезпечено 4 683 
поширення соціальних роликів про право на безоплатну правову допомогу, зокрема з успішними 
історіями клієнтів та щодо надання правової допомоги з питань земельних відносин. 

163.  Забезпечення проведення правопросвітницьких заходів для 
суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, 
територіальних громад та спільнот в усіх регіонах 

Мін’юст Виконано  

Хід виконання:  
Проведено 1 121 правопросвітницький захід для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, 

територіальних громад та спільнот в усіх регіонах України. 

164.  Забезпечення функціонування та регулярного оновлення 
наповнення довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій “WikiLegalAid” 

Мін’юст Виконано  

Хід виконання: 
На довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» розміщено понад 2 

044 правових  консультацій, 31 з них – у ІІ кварталі 2021 року. Впродовж першого півріччя 
відвідувачами та консультантами було здійснено 6 816 952 перегляда сторінок платформи. 
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ЦІЛЬ 1.4.5.  

Державне бюро розслідувань спроможне забезпечити  

ефективне запобігання, виявлення, припинення, розкриття та  

розслідування злочинів відповідно до компетенції 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
165.  Розроблення проектів та затвердження актів законодавства з 

питань проходження служби у Державному бюро 
розслідувань 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
За ініціативою ДБР Пенсійним фондом розроблено проєкт Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо упорядкування окремих питань пенсійного забезпечення та страхування 
працівників Державного бюро розслідувань», який після опрацювання та погодження заінтересованими 
органами державної влади і громадськими організаціями через Мінсоцполітики подано на розгляд 
Уряду. На засіданні КМУ 21.07.21 зазначений законопроєкт схвалено та направлено до ВРУ. Вказаний 
законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України 22.07.21 за № 5818 та наразі опрацьовується у 
Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

З метою створення належних умов для виконання покладених на Державне бюро розслідувань 
завдань та усунення законодавчих прогалин Державним бюро розслідувань підготовлено проєкт Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правових основ 
організації та діяльності Державного бюро розслідувань», який надіслано до Комітету ВРУ з питань 
правоохоронної діяльності. За результатами розгляду в Комітеті народним депутатом України Яцик 
Ю.Г. та іншими зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305 від 
26.03.2021). Зазначеним проєктом закону, зокрема передбачено внесення змін до Закону України «Про 
Державне бюро розслідувань», що стосуються порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і 
начальницького складу, рангів державним службовцям, обчислення стажу служби осіб рядового і 
начальницького складу Державного бюро розслідувань, умов оплати праці та правового захисту 
працівників тощо. Законопроєкт 01.07.21 на засіданні ВРУ прийнято у першому читанні за основу та 
наразі готується до другого читання. 

166.  Розроблення проектів та затвердження актів законодавства 
щодо забезпечення наявності та функціонування управлінь 
(підрозділів) Державного бюро розслідувань в усіх обласних 
центрах 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Указом Президента України від 05.02.20 № 41 затверджено структуру Державного бюро 

розслідувань: центральний апарат, сім територіальних управлінь, Інститут підготовки кадрів 
Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро 
розслідувань. 

Відповідно до вищезазначеного Указу Президента України ДБР проведено детальний аналіз роботи 
територіальних управлінь, зокрема слідчих та оперативних підрозділів, та відповідність наявної штатної 
чисельності та структури територіальних управлінь регіонам, на які поширюється їх діяльність, 
службового навантаження на слідчих та оперативних працівників, кількості та типу кримінальних 
проваджень тощо. За результатами проведеного аналізу наказом Державного бюро розслідувань від 
15.10.2020 № 581 затверджено нову структуру та штатну чисельність територіальних управлінь ДБР. 

Відповідно до затвердженої структури територіальних управлінь ДБР на сьогодні, на підставі 
затверджених штатних розписів територіальних управлінь ДБР, у їх складі діють слідчі та оперативні 
підрозділи, з дислокацією в усіх обласних центрах, з чисельністю від 4 до 30 осіб з урахуванням 
специфіки регіонів, кількості населення та наявності кримінальних проваджень, які розслідуються 
відповідними підрозділами. 

Крім того, проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305 від 26.03.21) 
з метою належної організації роботи територіальних управлінь щодо виконання повноважень 
Державного бюро розслідувань, крім іншого, передбачається створення відокремлених підрозділів 
відповідних  територіальних управлінь Державного бюро розслідувань у визначених обласних центрах.. 
167.  Створення навчального контенту для наповнення 

електронної освітньої платформи 
Державне бюро 
розслідувань 

Виконано  

Хід виконання:  
Протягом 2021 року Державним бюро розслідувань на електронній освітній платформі створено сім 

навчальних курсів для осіб рядового і начальницького складу ДБР: «Функціональна підготовка для 
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керівників»; «Функціональна підготовка  для слідчих підрозділів»; «Функціональна підготовка для 
оперативних підрозділів»; «Загальнопрофільна підготовка»; «Вогнева підготовка»; «Фізична 
підготовка»; «Додаткові заняття». Навчальні курси наповнені лекційними матеріалами та тестовими 
завданнями до них. 

Продовжуються заходи щодо створення навчального контенту для наповнення електронної освітньої 
платформи, у тому числі у межах проєктів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром 
(реципієнтом) яких є Державне бюро розслідувань 

168.  Забезпечення придбання обладнання та програмного 
забезпечення, необхідного для функціонування електронної 
освітньої платформи 

Державне бюро 
розслідувань 

Виконано  

Хід виконання:  
Державним бюро розслідувань продовжуються заходи щодо впровадження освітньої онлайн-

платформи з метою підвищення професійного рівня працівників ДБР. Протягом цього року в межах 
реалізації проєкту «Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поводженням в Україні» 
(реєстраційна картка від 08.09.2020 № 4518), бенефіціаром якого є Державне бюро розслідувань, 
партнером з розвитку – Рада Європи, придбано та передано для потреб Державного бюро розслідувань 
обладнання для її функціонування загальною вартістю 288 412,67 грн. 

169.  Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності 
працівників Державного бюро розслідувань відповідно до 
програм підвищення кваліфікації 

Державне бюро 
розслідувань 

Виконано  

Хід виконання:  
Протягом 2021 року працівники центрального апарату та територіальних управлінь Державного 

бюро розслідувань проходили підвищення кваліфікації в національних освітніх закладах, а також брали 
участь в навчальних заходах, які проводились за підтримки міжнародних партнерів. 

Так, протягом вказаного періоду 282 працівника Державного бюро розслідувань пройшли 
підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами. 
Навчання здійснювалось, зокрема в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при 
Міністерстві закордонних справ України, Українській школі урядування, Державному закладі 
післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», Національній академії Служби безпеки 
України, Академії зовнішньої розвідки України, Інституті державного управління та наукових 
досліджень з цивільного захисту тощо. 

Крім того, протягом 2021 року понад 200 працівників Державного бюро розслідувань взяли участь у 
навчальних заходах, які проводились за сприяння Європейського Союзу, Ради Європи, Консультативної 
місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, Координатора проєктів 
ОБСЄ в Україні, Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА), Естонського центру 
Східного партнерства, Організації економічного співробітництва та розвитку, Академії з розслідування 
економічних злочинів Поліції міста Лондон тощо. 

170.  Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності 
працівників Державного бюро розслідувань у межах 
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги 

Державне бюро 
розслідувань 

Виконано  

Хід виконання:  
Працівники ДБР підвищували рівень професійної майстерності у межах реалізації проєктів 

міжнародної технічної допомоги:  
«Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)» (реєстраційна картка 

проєкту № 3921-04, партнер з розвитку - ЄС): у Національному університеті «Одеська юридична 
академія» проведено два навчальних курси за спеціальною професійною (сертифікатною) программою 
підвищення кваліфікації для слідчих за участі 41 працівника ДБР; 

«Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поводженням в Україні» (реєстраційна картка 
проєкту № 4518, партнер з розвитку - РЄ): проведено два тренінги на тему «Заборона дискримінації 
крізь призму ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколу 12 до 
Конвенції» за участі 29 працівників ДБР, а також тренінг на тему «Захист прав людини через призму 
Європейської конвенції з прав людини та актуальна практика Європейського суду з прав людини» за 
участі 15 працівників ДБР; 

«Підтримка дотримання Державним бюро розслідувань зобов’язань у сфері прав людини»: 
проведено два тренінги на тему «Попередження злочинів, пов’язаних зі зловживанням владою 
працівниками правоохоронних органів», участь яких взяли 40 працівників ДБР.  

171.  Розроблення проекту та затвердження Концепції утворення 
та функціонування закладів фахової освіти та науково-
дослідних установ Державного бюро розслідувань 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
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Проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
правових засад діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305 від 26.03.21) передбачено 
внесення змін до статей 6 та 12 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», згідно з якими 
Державному бюро розслідувань надаються повноваження щодо здійснення організаційно-
управлінського та науково-методичного забезпечення експертних служб, що входять до системи 
Державного бюро розслідувань, а Директору Державного бюро розслідувань надається право 
утворення, реорганізації та ліквідації закладів і установ, що належать до сфери управління Державного 
бюро розслідувань. 

172.  Узгодження з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування питань, пов’язаних з передачею в 
користування Державного бюро розслідувань та його 
територіальних органів необхідних будівель (приміщень) 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Продовжуються заходи щодо забезпечення ДБР приміщеннями. Станом на 01.09.21 до сфери 

управління центрального апарату Державного бюро розслідувань передано два адміністративних 
приміщення, в оренду – два приміщення. До сфери управління територіальних управлінь Державного 
бюро розслідувань передано чотири приміщення, в оренду – 25 приміщень.  

Протягом 2021 року для потреб Територіального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Краматорську, придбано адміністративну будівлю, яку передано до сфери 
управління зазначеного територіального управління. 

Крім того, триває будівництво адміністративної будівлі, призначеної для потреб Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. 

173.  Здійснення закупівель необхідних матеріальних засобів, 
техніки, обладнання, іншого майна для провадження 
службової діяльності 

Державне бюро 
розслідувань 

Виконано 

Хід виконання:  
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на забезпечення діяльності ДБР 

затверджені видатки в сумі 280 806,95 тис. грн., на придбання матеріальних засобів, техніки, 
обладнання та іншого майна в сумі 197 311 тис. грн., в тому числі 32 910,8 тис. грн на придбання 
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не віднесених до основних засобів. На придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування передбачені кошти на загальну суму 164 400,2 
тис. грн. 

Протягом 2021 року закупівлі матеріальних засобів, техніки, обладнання та іншого майна 
здійснюються в межах передбаченого кошторису. 

174.  Запровадження в діяльності територіальних управлінь 
Державного бюро розслідувань системи електронного 
документообігу 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Протягом 2021 року в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому 

у місті Києві, впроваджено систему електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів 
«Megapolis.DocNet», яку інтегровано із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади. 
Тривають заходи щодо проведення закупівлі послуги з впровадження, оптимізації та постачання 
ліцензій для підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шести 
територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. 

175.  Забезпечення проведення навчань працівників Державного 
бюро розслідувань з питань використання систем 
електронного документообігу 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З метою належного використання системи електронного документообігу в березні-квітні 2021 року 

проведено навчання для працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань.  Крім того, 
в квітні цього року проведено навчання з питань використання систем електронного документообігу 
для працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Києві. Навчання для працівників інших територіальних управлінь Державного бюро розслідувань 
заплановано під час впровадження систем електронного документообігу у відповідних територіальних 
управліннях. 
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176.  Розроблення проектів та затвердження нормативно-
правових актів щодо доступу до інформаційних ресурсів 
органів державної влади 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

правових засад діяльності Державного бюро розслідувань»  (реєстр. № 5305 від 26.03.21) передбачено 
внесення змін Закону України «Про Державне бюро розслідувань», що стосуються питань отримання 
доступу Державного бюро розслідувань до інформаційних ресурсів інших органів державної влади. 

Запропонованими змінами передбачається, що Державне бюро розслідувань в порядку, визначеному 
законодавством, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих 
інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є 
державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі 
урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними 
засобами. 

177.  Вжиття заходів щодо надання визначеним працівникам 
Державного бюро розслідувань доступу до інформаційних 
ресурсів органів державної влади 

Державне бюро 
розслідувань 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
У центральному апараті Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 

15, облаштовано комп’ютерний клас доступу до державних інформаційних ресурсів у кількості 24 
робочих місць. Наразі отримано доступ до більше ніж 10 державних інформаційних ресурсів. 

Тривають заходи щодо виконання умов доступу та порядків підключення до державних 
інформаційних ресурсів, відповідно до вимог розпорядників та адміністраторів інформаційних систем.  

Розпочато заходи із закупівлі для територіальних управлінь Державного бюро розслідувань 
абонентських пунктів спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи Національної системи 
конфіденційного зв’язку в Державному бюро розслідувань із подальшою побудовою комплексної 
системи захисту інформації. 

178.  Забезпечення участі у підготовці міжнародних договорів 
України з питань протидії злочинності, в яких Державне 
бюро розслідувань визначено компетентним органом, 
уповноваженим здійснювати заходи міжнародного 
співробітництва 

Державне бюро 
розслідувань 

Виконано 

Хід виконання:  
Державним бюро розслідувань здійснюється цілеспрямована робота щодо налагодження та 

поглиблення співробітництва з правоохоронними органами держав – членів ЄС та НАТО.  
Протягом 2021 року з метою розвитку міжнародного співробітництва з правоохоронними органами 

країн ЄС та НАТО Державне бюро розслідувань спільно з іншими органами державної влади брало 
участь в розробці проєктів таких міжнародних угод:  

 Угода між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про співробітництво 
між поліцейськими, прикордонними та митними службами; 

 Протокол між Кабінетом Міністрів України й Урядом Турецької Республіки про внесення 
змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про 
співробітництво правоохоронних органів; 

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю 

 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Іспанії про співробітництво 
у сфері боротьби зі злочинністю; 

 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про 
співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю. 

Крім того, протягом зазначеного періоду Державне бюро розслідувань спільно з іншими органами 
державної влади брало участь у розробці проєктів таких міжнародних угод: 

 Угода між Урядом Королівства Саудівська Аравія та Урядом України про співробітництво у 
сфері безпеки; 

 Угодa між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про співробітництво у 
сфері боротьби зі злочинністю. 

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у 
сфері боротьби зі злочинністю; 

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про 
співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом; 

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про 
співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю; 

 6) Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Ірак про співробітництво у 
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сфері боротьби зі злочинністю. 

179.  Розроблення проектів міжнародних договорів щодо 
співпраці та обміну інформацією між Державним бюро 
розслідувань та правоохоронними органами держав — 
членів ЄС та НАТО 

Державне бюро 
розслідувань 

Виконано  

Хід виконання:  
Державним бюро розслідувань здійснюється систематична та послідовна робота щодо 

удосконалення нормативної бази взаємодії з правоохоронними органами інших держав.  
Протягом цього року Державним бюро розслідувань розроблено проєкти меморандумів про 

співпрацю з такими правоохоронними органами держав – членів ЄС та НАТО: Генеральною інспекцією 
сил безпеки Чеської Республіки; Національним агентством боротьби зі злочинністю Словацької 
Республіки; Національною службою захисту Угорщини; Бюро внутрішньої безпеки Республіки Латвія; 
Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією Республіки Латвія; Службою спеціальних розслідувань 
Литовської Республіки; Національним Антикорупційним директоратом Румунії.  

На сьогодні триває узгодження текстів меморандумів з вказаними правоохоронними органами. 
 
 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5.  

Забезпечення національної стійкості здійснюється на постійній основі 

 

 

 

 

 

 

Виконано    16,8% 

Триває виконання              83,2% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 1.5.1.  

Створено Національну систему стійкості 

 
 

     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 
виконавець 

Статус  
виконання 

180.  Забезпечення координації процесу розроблення та 
прийняття нормативно-правових актів з питань створення та 
функціонування Національної системи стійкості 

УОКЄЄІ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В межах роботи міжвідомчої робочої групи з питань розбудови Національної системи стійкості 

оновлено редакцію Концепції забезпечення Національної системи стійкості, якою передбачено 
розроблення ряду заходів із нормативно-правового, інституційного, методологічного та кадрового 
забезпечення функціонування національної системи стійкості та взаємодії заінтересованих органів. 

181.  Забезпечення координації процесу розроблення та 
прийняття нормативно-правового акта, яким затвердити 
положення про відповідний координаційний орган і його 

УОКЄЄІ Триває 
виконання  

16,8 

83,2 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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посадовий склад 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

182.  Забезпечення координації підготовки та проведення навчань 
з метою відпрацювання координації дій суб’єктів 
Національної системи стійкості, зокрема за участю 
міжнародних партнерів 

УОКЄЄІ Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Організовано та проведено семінар «Досвід Латвії у впровадженні семи базових вимог НАТО щодо 

національної стійкості» (формат онлайн-конференції, 07.05.21). 
19-20.05.21 у м. Києві проведено Головну планувальну конференцію з підготовки до проведення в 

Україні спільних з НАТО командно-штабних навчань із захисту від гібридних загроз критичній 
інфраструктурі у Чорноморському регіоні «Непорушна стійкість». 

 

ЦІЛЬ 1.5.2.  
Державна система захисту критичної інфраструктури  

забезпечує безперебійне та стійке функціонування об’єктів критичної інфраструктури  
та захист населення 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
183.  Забезпечення супроводження у Верховній Раді України 

проекту Закону України «Про критичну інфраструктуру та її 
захист» 

Мінекономіки Виконано 

Хід виконання:  
Проект Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист» 17.03.21 схвалено на засіданні 

Уряду та 18.03.21 зареєстровано у ВРУ (реєстр. № 5219-1) як альтернативний до розробленого 
народними депутатами проекту Закону України «Про критичну інфраструктуру» (реєстр. № 5219). 
14.04.21 проект Закону підтримано на засіданні Комітету ВРУ з питань екологічної політики та 
природокористування. 12.05.21 проект Закону розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань 
національної безпеки, оборони та розвідки. 

За результатами розгляду на профільному Комітеті ВРУ рекомендовано включити проект Закону 
України «Про критичну інфраструктуру та її захист» (реєстр. № 5219-1) і проект Закону України «Про 
критичну інфраструктуру» (реєстр. № 5219) до порядку денного п’ятої сесії ВРУ дев’ятого скликання.  

За результатами розгляду на позачерговому засіданні ВРУ 29.06.21 проект Закону України «Про 
критичну інфраструктуру та її захист» (реєстр. № 5219-1) розглянуто та відхилено. Проект Закону, 
розроблений народними депутатами (реєстр. № 5219) прийнято в першому читанні. 

184.  Утворення в СБУ відомчого ситуаційного центру 
контррозвідувального забезпечення і захисту об’єктів 
критичної інфраструктури 

СБУ Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Питання утворення в системі СБУ відомчого ситуаційного центру конррозвідувального 

забезпечення і захисту об’єктів критичної інфраструктури залежить від прийняття ВРУ законів України 
«Про критичну інфраструктуру» та «Про внесення змін до Закону України «Про СБУ» щодо 
удосконалення засад дліяльності СБУ». 

Зокрема, статтею 14 Закону України «Про критичну інфраструктуру» СБУ буде визначено (після 
прийняття закону) одним із суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури. 

Також статтею 2 Закону України «Про СБУ» (у новій редакції) одним із завдань СБУ буде 
визначено: контрозвідувальний захист об’єктів критичної інфраструктури. 

Таким чином, у контексті реформування СБУ передбачається створення в системі СБУ підрозділу з 
відповідними функціями на базі якого планується утворення вищевказаного ситуаційного центру. 

Виконання зазаначеного пункту РНП-2021 відтерміновується до прийняття базових законопроєктів. 

185.  Здійснення інформаційного обміну із спеціальними 
органами держав — членів НАТО відомостями про можливе 
виникнення неконтрольованого забруднення радіаційними, 
біологічними, бактеріальними, токсичними елементами 
повітря, землі та вод, зокрема через об’єкти критичної 
інфраструктури 

Служба зовнішньої 
розвідки  

Триває 
виконання  
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Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

186.  Забезпечення топографічного моніторингу території 
України, оновлення Державної топографічної карти України 
та доступ користувачів до актуальних і достовірних даних 

Держгеокадастр Виконано 

Хід виконання:  
Оновлено 146 арк. (всього 936 арк.) Державної топографічної карти України масштабу 1:50 000 як 

бази топографічних даних (у розрізі певного типу масштабу). Регулярно оновлюються 4%. 

187.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо 
міжгалузевої інтеграції геопросторових даних з метою 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
скоординованого реагування у разі їх виникнення, оцінки і 
прогнозування їх впливу та наслідків 

Держгеокадастр Виконано 

Хід виконання:  
Проведено засідання Робочої групи з геопросторової інформації Українсько-польської Міжурядової 

комісії з питань економічного співробітництва.  
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру і Нідерландським агентством з питань кадастру, земельного реєстру та 
картографії (Kadaster) з питань інституційного та партнерського співробітництва у сфері національної 
інфраструктури геопросторових даних. 

188.  Придбання та встановлення базових станцій глобальних 
навігаційних супутникових систем на території України 

Держгеокадастр Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

189.  Забезпечення обслуговування та функціонування 
української постійно діючої (перманентної) мережі 
спостережень глобальних навігаційних супутникових 
систем (UAPOS) як сегмента Державної геодезичної мережі 

Держгеокадастр Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Визначено адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних. 
Опрацьовуються питання визначення місць встановлення базових референцних станцій ГНСС, 

укладання відповідних договорів щодо їх розміщення та підключення необхідних комунікацій, 
забезпечення належної роботи Центру управління мережею (Керуючого центру УПМ ГНСС) з 
програмним забезпеченням (засобами інформаційних технологій) та базових референцних станцій. 

Опрацьовуються результати спільної роботи з нівелювання І класу для забезпечення зав’язку 
нівелірної мережі Польщі та України з метою введення і розповсюдження на території України системи 
висот UELN/EVRS2000 (Об’єднаної європейської нівелірної мережі/Європейської вертикальної 
референцної системи 2000 року). 

 

ЦІЛЬ 1.5.3.  

Підвищено рівні енергетичної незалежності  

та енергетичної безпеки постачань енергоресурсів 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
190.  

 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Інтегрованого національного плану з 
енергетики та клімату на період до 2030 року 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Підготовча робота з розроблення проекту Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та 

розвитку енергетики до 2030 року (далі – Інтегрований план) ведеться у співпраці з Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства.  

Започатковано Технічну робочу групу з розроблення інтегрованих планів, до складу якої увійшли 
представники всіх держав – договірних сторін Енергетичного Співтовариства, включно з Україною.  

У співпраці із міжнародними та українськими консультантами під координацією проекту «Low 
Carbon Ukraine» за підтримки організації Berlin Economics, підготовлено попередній варіант проекту 
Інтегрованого плану.  
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При підготовці проекту Інтегрованого плану необхідно здійснити проекції розвитку енергетичної 
системи України (у розрізі 5 основних сфер Енергетичного Союзу, а саме: декарбонізації; 
енергоефективності; енергетичних ринків; енергетичної безпеки; конкуренції, досліджень та інновацій, 
відповідно до Регламенту ЄС 2018/1999, яким закладено вимоги до розроблення Інтегрованих планів 
країн ЄС), а також комплексну оцінку впливу запропонованих політик та заходів, що потребує 
здійснення економіко-математичного моделювання розвитку енергетики України.  

У зв’язку з цим, Міненерго ініційовано розробку прогнозних сценаріїв розвитку енергетичної галузі 
України на основі економіко-математичного моделювання розвитку енергетики. Формування сценаріїв 
здійснюється з урахуванням багатофакторного аналізу множини сформованих сценаріїв узгодженого 
розвитку економіки та енергетики при різних сценарних припущеннях стосовно майбутніх умов 
розвитку та функціонування економіки та енергетики України, зокрема, щодо економічної та 
енергетичної політики, екологічних обмежень та вимог, можливостей залучення зовнішніх і внутрішніх 
інвестиційних ресурсів для вирішення завдань модернізації виробничих потужностей, а також 
структурної перебудови економіки та енергетики.  

Підготовлені прогнозні сценарії розвитку енергетичної галузі України будуть використанні при 
опрацюванні проекту Інтегрованого плану. 

191.  Розроблення нормативно-правових актів щодо сприяння 
розвитку високоефективного комбінованого виробництва 
електричної і теплової енергії (когенерації) 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
21.12.20 у ВРУ зарєєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про комбіноване 

виробництво теплової та електрочної енергії (когенерацію) та використання скидного 
енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації (реєстр. № 4527). 

Законопроект підтримано Комітетом ВРУ з питань бюджету, Комітетом ВРУ з питань цифрової 
трансформації та Комітетом ВРУ з питань енергетики та ЖКП, отримано висновок Головного науково-
експертного управління ВРУ. 

Комітет ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу підтримав законопроєкт та 
рекомендував ВРУ відкласти його розгляд до моменту отримання офіційного висновку Єврокомісії.  

10.03.21 Міненерго та 09.06.21 Держенергоефективності звернулись до Урядового офісу координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції щодо ініціювання розгляду законопроекту Єврокомісією. 
02.08.21 Урядовим офісом направлено законопроект № 4527 до Єврокомісії.  

НКЦПФР заплановано розроблення та затвердження проєктів нормативно-правових актів Комісії, 
які врегульовують порядок емісії облігацій, в тому числі емісії зелених облігацій. Планами роботи 
Комісії та Комітетів на 2021 рік передбачено виконання зазначених заходів: схвалення – у липні 2021 
року, а затвердження – у вересні 2021 року.  

Законом № 738-ІХ внесено зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» шляхом 
викладення його в новій редакції зі зміною назви цього закону на Закон України «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки» (далі – Закон). Статтею 18 Закону врегульовано питання емісії зелених 
облігацій. 

192.  Розроблення нормативно-правових актів щодо 
стимулювання розвитку торгівлі твердим біопаливом та 
введення системи електронної торгівлі твердим біопаливом 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері здійснення електронної торгівлі 
твердим біопаливом». 

Після розгляду КМУ 17.06.21 законопроект повернуто до Міненерго на доопрацювання у зв’язку з 
невідповідністю законопроєкту §70 Регламенту КМУ. Станом на 24.06.21 законопроєкт готується 
Міненерго до повторного направлення на розгляд Уряду. 

193.  Розроблення нормативно-правових актів щодо створення 
механізму стимулювання розвитку ринку виробництва та 
використання рідких біопалив у транспортній сфері 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
05.11.20 у ВРУ зареєстровано доопрацьовану версію проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обовязковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у 
галузі транспорту (реєстр. № 3356-д). Законопроєкт включено до плану діяльності ВРУ з розгляду 
законопроєктів на V сесії IX скликання. 

194.  Розроблення нормативно-правових актів щодо політики 
формування ринку зелених облігацій в Україні, 
імплементації міжнародних принципів зелених облігацій в 
національному законодавстві, встановлення керівних 

Міненерго Триває 
виконання 
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процедур та правил для учасників ринку 

Хід виконання:  
З метою подальшої імплементації міжнародних принципів зелених облігацій в національному 

законодавстві, встановлення керівних процедур та правил для учасників ринку 
Держенергоефективності розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні». 28.01.21 проєкт 
акту був розглянутий на урядовому комітеті та наразі узгоджується із заінтересованими органами 
державної влади. Найближчим часом проект акта повторно буде внесено на розгляд Уряду. 

195.  Розроблення (удосконалення) нормативно-правових актів 
стосовно дерегуляції та лібералізації діяльності у 
відповідних сферах з метою підвищення інвестиційної 
привабливості та конкурентоспроможності вітчизняних 
компаній, а також збільшення власного видобутку 
вуглеводнів 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міненерго розроблено:  

законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження заходів 
стимулювання власного видобутку вуглеводнів» з метою зменшення на 2% ставок рентної плати 
за користування надрами для видобування нафти і конденсату, запровадження стимулюючих 
ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату з нових 
свердловин на рівні зокрема 12 та 6% в залежності від глибини залягання покладів, 
запровадження стимулюючих ставок рентної плати за користування надрами для видобування  
нетрадиційних скупчень вуглеводнів у розмірі 2% та стимулювання видобутку з існуючого 
скваженого фонду;  
Концепцію розвитку газовидобувної галузі України на період до 2025 року, яка спрямована на 
комплексне розв’язання проблемних питань газовидобувної галузі України та передбачатиме 
розроблення та прийняття низки актів щодо стимулювання власного видобутку вуглеводнів 
шляхом створення інвестиційно-привабливих та сприятливих фіскальних умов, встановлення 
прозорої системи оцінки вартості геологічної інформації, удосконалення законодавства у сфері 
управління об’єктами державної власності, оновлення Правил безпеки в нафтогазовій 
промисловості, переходу на міжнародно прийняті системи оцінки запасів вуглеводнів PRMS або 
JORC, запровадження плати за «сплячі спецдозволи», регулярного проведення конкурсів УРП, 
аукціонів з продажу спецдозволів. 

У ВРУ зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування» (реєстр. № 4187д), який 
спрямований на спрощення відносин у сфері користування надрами. Протягом І-ІІ кварталів 
представниками АТ «Укргазвидобування» проведено декілька онлайн зустрічей із представниками 
Державної служби геології та надр України, Асоціації видобувних компаній та комітетом Верховної 
Ради України з питань екологічної політики та природокористування, на яких відбулося обговорення 
питань щодо необхідності доопрацювання та врахування пропозицій і зауважень. 

196.  Унормування в установленому порядку питання щодо 
визначення терміна “пріоритетний статус” для 
інфраструктурних проектів з метою спрощення (скорочення) 
процедур їх погодження, реалізації та надання державних 
гарантій 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Закон України “Про проекти національного інтересу у сфері енергетики” передбачає введення 

питання щодо визначення терміна “пріоритетний статус” для інфраструктурних проектів з метою 
спрощення (скорочення) процедур їх погодження, реалізації та надання державних гаранті. 

197.  Забезпечення остаточного доопрацювання та прийняття 
нормативно-правового акта щодо імплементації вимог 
Регламенту (ЄС) № 347/2013 Європейського Парламенту та 
Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні принципи 
транс’європейської енергетичної інфраструктури для 
інфраструктурних проектів з метою спрощення 
(скорочення) процедур їх погодження, реалізації та надання 
державних гарантій і сприяння 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міненерго спільно з консультантами Енергетичного Співтовариства в рамках проєкту технічної 

допомоги EU4Energy розроблено проєкт Закону з метою імплементації Регламенту (ЄС) 347/2013 року 
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про керівні принципи транс’європейської енергетичної інфраструктури. 

198.  Формування міждержавних, комерційних та технічних умов 
транзиту через територію України різних сортів нафти з 
басейну Чорного моря до держав — членів ЄС 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
За результатами перегляду списку проектів РЕСІ/РМІ 29.12.20 рішеннями № D/2020/04/MC-EnC та 

№ R/2020/01/MC-EnC Міністерської Ради Енергетичного Співтовариства у січні 2021 року було 
завершено процедуру затвердження оновленого списку проектів РЕСІ/РМІ, який, серед інших, включає 
проекти «Південна Дружба» та «Броди – Адамова застава», учасником та промоутером яких є Україна. 

199.  Продовження роботи у межах щорічного проекту технічної 
допомоги ЄС “Вдосконалення законодавства України у 
сфері безпеки постачання природного газу” 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У лютому 2021 року представники Міненерго, НАК «Нафтогаз», ТОВ «Оператор ГТС України» та 

іншими учасники ринку природного газу України, спільно з  представниками спільного дослідницького 
центру Генерального Директорату Європейської Комісії (Directorate General – Joint Research Center) та 
оператора ГТС Молдови взяли участь у навчальних вправах/тренінгах щодо реагування та взаємодії 
учасників ринку природного газу у кризових ситуаціях. Мета – напрацювання навичок успішного 
оперативного реагування та взаємодії учасників ринку природного газу на виникнення кризової ситуації 
з постачання природного газу, зокрема під час проходження опалювального сезону, з тестуванням в 
ході тренінгу вимог діючої редакції Національного плану дій, затвердженого наказом Міненерговугілля 
від 02.11.15 № 687. 

За результатами навчань експертами проведено оцінку ризиків безпеки постачання природного газу 
та надані відповідні рекомендації Міненерго щодо оновлення Національного плану дій та Правил про 
безпеку постачання природного газу. 

У квітні 2021 р. НАК «Нафтогаз України» підготовлено і надано пропозиції Міненерго щодо 
подальшої співпраці з JRC в рамках проекту «Вдосконалення законодавства України у сфері безпеки 
постачання природного газу», зокрема щодо підвищення ефективності взаємодії з Центром передового 
досвіду НАТО з енергетичної безпеки (м. Вільнюс, Литва).  

200.  Проведення аналізу опалювального сезону 2020/2021 та 
оцінки потенційних ризиків опалювального сезону 
2021/2022 

Міненерго Виконано 

Хід виконання:  
В опалювальному сезоні 2020/2021 спостерігається значне зростання заборгованості підприємств 

теплопостачання за спожитий природний газ, яка станом на 23.03.21 сягнула 59 млрд гривень. 
Одночасно заборгованість населення за послуги, надані підприємствами теплопостачання, станом на 
01.02.21 становить 27 млрд гривень.   

Це пояснюється складною економічною ситуацією у зв’язку із запровадженням заходів запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, зниженням платоспроможності споживачів та різким щомісячним зростанням вартості 
природного газу, відображення якої в тарифах відповідно до чинної нормативно-правової бази 
тимчасово об’єктивно не є неможливим.  

У зв’язку із зазначеним, початок опалювального сезону було ускладнено зростанням значних обсягів 
заборгованості підприємств теплопостачання за послуги з розподілу природного газу. Оскільки, навіть 
при отриманні номінацій природного газу від НАК «Нафтогаз України» на певний місяць, основний 
енергетичний ресурс таким підприємствам не доставлявся до врегулювання боргу перед операторами 
газорозподільних систем.  

Загалом заборгованість підприємств теплоенергетичної галузі є системною проблемою та потребує 
зважених рішень. З метою стабілізації фінансового стану підприємств теплоенергетики і та 
забезпечення окупності їх діяльності напрацьовано низку законопроектів, які зареєстровані у ВРУ 
(реєстр. №№ 3508, 3613, 4215, 3912) та потребують термінового опрацювання.  

Першочерговими до розгляду та прийняття Верховною Радою України є проекти Законів України: 
 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості 

за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення» (реєстр. № 3508), який передбачає, серед 
іншого, надання можливості реструктуризації заборгованості та списання штрафних санкцій 
підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства, утворених 
(нарахованих) станом на 1 травня 2020 року, встановлення мораторію на нарахування та 
стягнення електропостачальниками та постачальниками природного газу штрафних санкцій на 
заборгованість, утворену після 1 травня 2020 року по категорії споживачів «населення», 
створення законодавчих підстав для узгодження та компенсації різниці між фактичними 
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витратами та встановленими тарифами, що виникла з 01 січня 2016 року; 
 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення 

заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг» (реєстр. № 3613), яким 
пропонується визначити порядок та умови реструктуризації заборгованості населення до 5 
років, утвореної станом на 01.10.2020, за послуги, що надаються підприємствами житлово-
комунальної галузі, а також передбачено внесення змін до Закону України «Про судовий збір» в 
частині звільнення позивачів - у справах про заборгованості споживачів з оплати за житлово-
комунальні послуги, а також заявників у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про 
стягнення заборгованості споживачів з оплати за житлово-комунальні послуги від сплати 
судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях. 

Зважаючи на критичність ситуації на підприємствах тепло-, водопостачання та водовідведення, а 
також те, що зазначені законопроекти є ключовими для галузі, Мінрегіон звернувся із зазначеного 
питання до народних депутатів України, Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних 
послуг та Офісу Президента України.  

У І та ІІ кварталах 2021 року проводився моніторинг та аналіз роботи підприємств Групи Нафтогаз в 
умовах опалювального сезону 2020/2021 року. 30.03.21 відбулась перша онлайн зустріч з експертами 
DG–JRC та учасниками проекту з питань оцінки ризиків опалювального сезону 2021/2022 та ін. питань 
проекту 2021 р. 

З метою попередження та зниження ризиків роботи підприємств Групи Нафтогаз в опалювальному 
сезоні 2021/2022 рр. НАК "Нафтогаз України" розпорядженням від 19.04.21 № 39-р затверджено План 
основних заходів із підготовки Групи Нафтогаз до безперебійної роботи та функціонування в осінньо-
зимовий період. Ведеться робота по реалізації положень зазначеного Плану заходів. Проводяться виїзні 
перевірки виконання підприємствами Групи Нафтогаз заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/2022 року. 

Основним ризиком опалювального сезону 2021/2022 потенційно є скасування з 1 травня 2021 року 
Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі - 
ПСО), затвердженого постановою КМУ від 19.10.18 № 867, для підприємств теплопостачання з 
01.05.21, яке несе нові виклики та суттєві ризики для фінансового стану та операційної діяльності ТКЕ.  

В першу чергу у зв’язку із значними обсягами заборгованості за спожитий природний газ перед 
НАК «Нафтогаз України» підприємства ТКЕ не зможуть перейти до іншого постачальника природного 
газу відповідно до статті 14 Закону України «Про ринок природного газу». 

По-друге, наразі підприємства ТКЕ не мають достатнього фінансового ресурсу для того, аби бути 
повноправними учасниками ринку, адже не спроможні здійснювати 100% рівень розрахунків за 
договорами про постачання природного газу на умовах попередньої оплати. 

З метою уникнення кризових ситуацій з початком та проходженням опалювального сезону 2021/2022 
Мінрегіон вважає за потрібне забезпечити поступовий і адаптивний перехід підприємств ТКЕ до 
ринкових умов при закупівлі природного газу шляхом подовження дії ПСО з покроковою відміною 
пільгових умов постачання природного газу поряд з вжиттям заходів з покращення фінансово-
економічного стану підприємств ТКЕ.  

201.  Впровадження рекомендацій Спільного Дослідницького 
Центру Європейської Комісії щодо безпеки постачання 
природного газу, зокрема у частині внесення змін до 
Порядку створення страхового запасу природного газу 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міненерго розроблено та направлено на погодження та проведення експертиз заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади проект постанови КМУ «Про розмір страхового запасу 
природного газу та порядок його створення». 

202.  Розроблення та забезпечення прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для належної імплементації та 
реалізації положень Закону України “Про ринок природного 
газу” 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З метою врегулювання питання зростання цін на природний газ для населення прийнято постанову 

КМУ від 18.01.21 № 25 щодо запровадження державного регулювання з 1 лютого 2021 р. на період дії 
карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року граничної ціни на газ для побутових споживачів 
на рівні 6 грн 99 коп. за куб м (з ПДВ та з урахуванням плати за транспортування магістральними 
газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи).  

Міненерго підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту споживачів житлово-комунальних послуг у зв’язку із встановленням карантину 
та запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19» щодо запровадження на період дії карантину і протягом п’яти місяців з дня його відміни 
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заборони нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) зі споживачів житлово-комунальних 
послуг за нездійснення або несвоєчасне здійснення платежів за постачання і розподіл природного газу. 

203.  Завершення розроблення та забезпечення прийняття 
нормативно-правових актів для створення в Україні системи 
мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, зокрема 
Закону України “Про мінімальні запаси нафти та 
нафтопродуктів” 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міненерго розроблено проект Закону України «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів», 

який має бути прийнято на виконання вимог Директиви ЄС 2009/119/ЄС. У проєкті Закону 
систематизовано положення щодо складу МЗНН; балансу постачання і споживання нафти та 
нафтопродуктів; реєстру МЗНН; формування МЗНН; правового статусу МЗНН; відповідального 
зберігання МЗНН; обліку МЗНН; заміни та поновлення МЗНН; порядку реалізації (продажу) 
мінімальних державних запасів, а також запасів суб’єктів ринку; кризової ситуації на ринку нафти та 
нафтопродуктів; витрат на створення та утримання МЗНН; джерел фінансування системи МЗНН. 

Проект Закону України «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» було направлено на 
погодження до ЦОВВ. Проект Закону доопрацьовується та готується до повторного направлення на 
погодження до ЦОВВ. 

28.04.2021 представники Групи Нафтогаз взяли участь в засіданні Комітету ВРУ з інтеграції до ЄС. 
Згідно з порядком денним обговорено проблемні питання виконання Угоди про асоціацію України та 
ЄС, у т.ч. питання фіналізації проекту Закону України «Про мінімальні запаси нафти та 
нафтопродуктів» 

204.  Формування та забезпечення в подальшому постійного 
оновлення переліків відключення об’єктів газовикористання 
на випадок кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до глави 8 розділу I Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених 

наказом Міненергетики від 02.11.15 №  686 (далі – Правила),  Оператором ГТС направлено до 
операторів ГРМ переліки споживачів природного газу, об'єкти яких приєднані безпосередньо до 
газотранспортної системи та знаходяться на території області, району Автономної Республіки Крим, 
міст Києва і Севастополя згідно з формою, наведеною в додатку 4 до цих Правил. 

Проаналізувавши переліки відключення об’єктів газовикористання на випадок кризової ситуації 
рівня надзвичайної ситуації, які були сформовані в 2020 році згідно з Правилами, ТОВ «Оператор ГТС 
України» розпочав напрацювання пропозицій змін до Правил на розгляд Міненерго, з метою 
забезпечення формування повних переліків та їх подальшого постійного оновлення. 

205.  Забезпечення імплементації “Рекомендацій щодо сталого 
проходження зимового періоду (паливно-енергетичний 
сектор)” 

Апарат РНБО Виконано 

Хід виконання:  
«Рекомендації щодо сталого проходження зимового періоду (паливно-енергетичний комплекс» 

імплементовано, зокрема, у рішеннях РНБО від 29.01.21 «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері 
атомної енергетики і промисловості», уведеним в дію Указом Президента України від 29.01.21 № 35, та 
від 28.08.21 «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері, уведеним в дію Указом 
Президента України від 28.08.21 № 452. 

206.  Розроблення та затвердження міжвідомчої процедури 
застосування європейської системи підтримки прийняття 
рішень “РОДОС” (RODOS) для оцінки і прогнозування 
наслідків радіаційних аварій з ризиком транскордонного 
впливу 

Держатомрегулюва
ння 

Виконано 

Хід виконання:  
Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського гідрометеорологічного центру 

ДСНС продовжував щодня через європейську систему підтримки прийняття рішень «РОДОС» 
(RODOS) здійснювати моніторинг, аналіз та обробку інформації отриманої з автоматизованих систем 
контролю радіаційних спостережень 4 діючих українських АЕС та від радіометричної мережі 
гідрометеорологічних організацій ДСНС. За результатами спостережень щодня проводилась побудова 
тестових моделей радіоактивного забруднення та прогнозування наслідків радіаційних аварій, з метою 
запобігання виникненню аварійних надзвичайних ситуацій, у тому числі і транскордонного впливу.  

Здійснювався постійний обмін інформацією про фактичний та очікуваний радіаційний стан на 
території України з гідрометеорологічними організаціями, НАЕК «Енергоатом» та 
Держатомрегулювання через СППР «РОДОС» (RODOS).  
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17.03.21 фахівці Держатомрегулювання та ДСНС взяли участь у щорічній міжнародній зустрічі 
групи користувачів СППР «РОДОС» (RODOS) в онлайн форматі. Розглянуто приклади застосування  
JRODOS в країнах ЄС, а також  в Україні. Спеціалістами Технологічного інституту Карлсруе (КІТ)  
представлено інформацію про нові  розробки JRODOS, у т.ч. на замовлення НАТО.   

Під час протиаварійних тренувань (22.04, 27.05, 09-10.06) експертами Інформаційно-кризового 
центру Держатомрегулювання та Укргідрометцентру здійснювались прогнозні розрахунки радіаційної 
обстановки за допомогою системи підтримки прийняття рішень РОДОС. 

207.  Розроблення Положення про міжвідомчу експертно-
консультативну групу з впровадження європейських 
підходів до реагування на ядерні та радіаційні аварії 
(підходи HERCA-WENRA) для удосконалення системи 
раннього оповіщення на випадок радіаційної аварії з 
урахуванням транскордонного впливу 

Держатомрегулюва
ння 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Впровадження підходу HERCA-WENRA для вдосконалення міждержавної координації захисних дій 

під час ядерних аварій реалізується в рамках завдання Н2 проєкту Європейської комісії UK/TS/58. 
Основні рекомендації будуть представлені для міжвідомчого обговорення згідно з робочим графіком 
проєкту.   

208.  Забезпечення участі України у міжнародних навчаннях 
МАГАТЕ та інших міжнародних організацій 

Держатомрегулюва
ння 

Виконано 

Хід виконання:  
Протягом першого півріччя забезпечено: 

участь Держатомрегулювання спільно з ДСНС у міжнародному тренуванні МАГАТЕ формату 
ConvEx-2b щодо тестування  механізмів та процедур надання допомоги та направлення запитів 
про допомогу; 
участь Держатомрегулювання у взаємодії з фахівцями ДСНС та Укргідрометцентру у 
міжнародному протиаварійному тренуванні МАГАТЕ ConvEx-2a, яке проводиться один раз на 
рік (мета - перевірка спроможностей та навичок компетентних органів та національних 
координаторів ІНЕС у заповненні стандартизованих форм відповідно до розвитку умовної 
аварійної ситуації, перевірено спроможність завантаження даних радіаційного моніторингу до 
системи міжнародної інформаційної системи радіаційного моніторингу (ІРМІС) 
відповідальними постачальниками відповідної інформації); 
проведення спільного з Норвезьким регулюючим органом тренування за сценарієм «Умовна 
аварія з втратою контролю над джерелом іонізуючого випромінювання на території 
України/Норвегії» з частковою активізацією Інформаційно-кризового центру 
Держатомрегулювання (мета - відпрацювання дій центральних органів виконавчої влади, 
включно з питаннями інформуванням населення та ЗМІ, у разі виявлення джерел іонізуючого 
випромінювання поза регулюючим контролем та/або у незаконному обігу); 
проведення спільних з Норвезьким регулюючим органом командно-штабних тренувань за 
сценарієм «Умовна аварійна ситуація на дослідницькій ядерній установці» з частковою 
активізацією Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання (мета - перевірка дієвості 
аварійного плану Інституту ядерних досліджень НАН України та процедур взаємодії із 
територіальною підсистемою цивільного захисту м. Києва); 
проведення у ВП «Южно-Українська АЕС» спільного з ДП НАЕК «Енергоатом» 
загальностанційного протиаварійного тренування за темою «Комунальна аварія на ЮУАЕС, що 
супроводжується повним знеструмленням АЕС, відмовою усіх дизель-генераторів блока № 2 та 
течею теплоносія першого контуру у другий з відкриттям БРУ-А (швидкодіючого редукційного 
пристрою скиду пара в атмосферу) аварійного парогенератора блока № 3». 

209.  Забезпечення постійної взаємодії з Європейською системою 
обміну радіологічними даними (EURDEP), що 
адмініструється Генеральним директоратом з питань 
енергетики ЄС, з метою проведення постійного моніторингу 
радіологічної ситуації в Європі для запобігання виникненню 
кризових аварійних радіологічних ситуацій 

ДСНС Виконано 

Хід виконання:  
Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського гідрометеорологічного центру 

ДСНС продовжує щодня в он-лайн режимі забезпечувати передачу результатів вимірів рівнів 
потужності експозиційної дози гамма-випромінення до Спільного дослідного центру Європейської 
Комісії для подальшого висвітлення їх на Міжнародній платформі обміну радіо-екологічними даними 
(Європейській он-лайн платформі обміну радіологічними даними (EURDEP) для попередження та 
запобігання виникненню кризових аварійних радіологічних ситуацій. 
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ЦІЛЬ 1.5.4.  

Фінансова система України здатна протистояти загрозам та продовжувати виконувати свої 

функції з мінімальними втратами для населення, бізнесу та фінансових установ 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
210.  Запровадження диференційованих стандартів 

корпоративного управління для учасників фінансового 
сектору з урахуванням принципу пропорційності 

Національний банк Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Система корпоративного управління державних банків була докорінно змінена в частині 

встановлення принципів та механізмів у відповідності до кращих світових практик та прийнятих 
Україною підходів до реформування системи управління державною власністю та Засад стратегічного 
реформування державного банківського сектору, схвалених в оновленій редакції КМУ 02.09.20 (далі – 
Засади), які базуються на чотирьох основних пріоритетах: 

 впровадження стратегій для окремих банків з метою відновлення їх діяльності як 
стабільних, прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах; 

 підвищення ефективності моделі управління банками державного сектору шляхом 
покращання дисципліни та реалізації стратегії, а також  збільшення їх вартості перед 
виходом держави з капіталу банків; 

 впровадження банками заходів по роботі з непрацюючими кредитами з метою зменшення 
їх тиску на баланси банків державного сектору, максимізації їх залишкової вартості; 

 впровадження планів виходу держави з капіталу банків. 
Станом на 25.03.21 Урядом затверджено основні напрями діяльності АТ «Укрексімбанк», АТ 

«Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк». Засади та визначені на підставі рішень Уряду основні напрями 
діяльності АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ КБ «ПриватБанк» стали підґрунтям для 
оновлення державними банками власних стратегій розвитку. Наприкінці 2020 року Уряд своїм 
рішенням схвалив Стратегію розвитку АТ «Укрексімбанк» до 2024 року. Ведеться робота щодо подання 
на схвалення Уряду стратегій розвитку АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк». 

Наглядовими радами банків державного сектору спираючись на рішення Уряду були затверджені 
Стратегії управління проблемними активами, які направлені на суттєве зменшення частки 
непрацюючих активів та визначають інструменти та плани банків по роботі з проблемними активами. 
Очікується, що частка непрацюючих активів у банках державного сектору знизиться до рівня менш, ніж 
20% від загального обсягу активів. На поточний момент банки державного сектору є достатньо 
ліквідними та капіталізованими, та не потребують підтримки з боку акціонера. 

Щодо зменшення частки держави в банківському секторі, слід зазначити, що тривалі дворічні 
переговори успішно завершились підписанням угоди, яка в найближчому майбутньому призведе до 
входження Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК) до капіталу УКРГАЗБАНКУ. Кредит, який буде 
отриманий від МФК, буде конвертовано в капітал банку.  

На шляху до зменшення частки держави в банківському сектору Уряд продовжує активну співпрацю 
та перемовини щодо залучення ЄБРР до капітал Ощадбанку. Наразі створюються всі необхідні 
передумови для забезпечення вступу ЄБРР до капіталу Ощадбанку, серед яких, зокрема є набуття 
Ощадбанком повноправного члена Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

НБУ спільно з міжнародними фінансовими організаціями розроблено та в порядку законодавчої 
ініціативи народним депутатом України Гетманцевим Д. О. та іншими народними депутатами  внесено 
на розгляд ВРУ проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування 
банківської системи» (реєстр. № 4367), метою якого є вдосконалення регулювання діяльності банків та 
банківських груп, зміцнення банківської системи України, усунення накопичених проблемних питань, 
виявлених під час наглядової та регуляторної діяльності Національним банком, а також приведення 
законодавства України до стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи 
ризик-менеджменту в банках. 

Верховною Радою України прийнято Закон України від 30.06.21 № 1587-IX “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління 

в банках та інших питань функціонування банківської системи”. 
Статтею 76 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» передбачено 

врегулювання питання корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу та 
організованих товарних ринків та встановлено диференційовані вимоги до корпоративного управління в 
залежності від типу таких учасників. 

НКЦПФР розроблено проєкт рішення Комісії «Про затвердження Стандартів корпоративного 
управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків», схвалений 
рішенням Комісії від 20.04.21 № 246, який було оприлюднено на веб-сайті Комісії для надання 
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зауважень та пропозицій до нього відповідно до норм законодавства. Вказаний проєкт направлено на 
погодження до НБУ. Наразі Комісією опрацьовано отримані зауваження та пропозицій до нього та 
готуються матеріали для подальшого винесення проєкту на розгляд відповідного Комітету Комісії для 
затвердження. Планами роботи Комісії та Комітетів на 2021 рік затвердження проєкту передбачено на 
вересень 2021 року. 

Національним банком проводиться робота щодо вдосконалення копоративного управління в 
учасниках ринків небанківських фінансових послуг. Так, продовжується активне опрацювання проєктів 
законів України “Про страхування” (реєстр. № 5315) та “Про кредитні спілки” (реєстр. № 5125), які 
були прийняті Верховною Радою України в першому читанні в червні 2021 року. У вказаних проєктах 
законів передбачається, зокрема, оновлене регулювання корпоративного управління в страхових 
установах і кредитних спілках. 

Крім цього, Національним банком України:  
 розроблено Методичні рекомендації щодо ефективного корпоративного управління на ринках 

небінківських фінансових послуг, які мають бути схвалені до кінця 2021 року; 
 ведеться підготовка проєктів положень щодо системи управління ризиками та внутрішнього 

контролю, які заплановані до прийняття у 4 кварталі 2021 року.  

211.  Затвердження та забезпечення реалізації Стратегії 
фінансової грамотності України до 2025 року 

Національний банк  Триває 
виконання 

Хід виконання:  

З метою підготовки проєкту Стратегії фінансової грамотності до 2025 року (далі – Стратегія) 

Національним банком проведено 5 засідань з різними експертними групами для її обговорення, а також 

засідання Міжвідомчої робочої групи з розробки Стратегії, до якої входять, окрім Національного банку, 

представники Мінцифри, МОН, Мінекономіки, Мінінфраструктури, Мінмолодьспорту, 

Мінсоцполітики, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

До того ж, між переліченими вище державними установами підписано Меморандум про 

взаєморозуміння та співробітництво у сфері фінансової грамотності. 

Триває обговорення Стратегії та приймаються пропозиції і коментарі від стейкхолдерів до її проєкту. 

Презентацію Стратегії планується провести до кінця року. 

212.  Запровадження стандартів у сфері інформування про умови 
фінансових послуг через офіційний веб-сайт та місця 
продажу небанківської фінансової установи 

Національний банк Триває 
виконання 

Хід виконання:  

Національним банком підготовлено проєкт Положення про інформаційне забезпечення фінансовими 

установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, зокрема в частині розкриття 

інформації на вебсайтах фінансових установ, який було розміщено на офіційному сайті Національного 

банку України (за посиланням https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-

vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-

kreditu ) для проведення громадського обговорення. 

 З метою вдосконалення та конкретизації вимог статей 12, 12-1 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо обсягу та порядку розкриття 

інформації небанківськими фінансовими установами на власних веб-сайтах та в місцях надання ними 

послуг клієнтам, як перед укладенням договору про надання фінансових послуг так і під час 

користування фінансовою послугою, Національним банком розроблено та оприлюднено до 

громадського обговорення у липні 2021 року проєкт Положення про порядок розкриття інформації 

небанківськими фінансовими установами (далі – проєкт Положення). 

Проєктом Положення встановлюються вимоги до порядку та способів розкриття інформації, 

включаючи встановлення вимог щодо відкритості, актуальності та доступності інформації для клієнтів, 

забезпечення повного функціонального доступу до інформації, яка підлягає розкриттю відповідно до 

вимог цього Положення, та функцій веб-сайту з використанням загальнодоступного або безкоштовного 

спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення, та призначеного для відвідувачів з 

порушеннями зору, слуху тощо. Прийняття проєкту Положення заплановано до кінця 2021 року. 

213.  Розроблення та запровадження вимог (методичних 
рекомендацій) до просування (продажу) фінансових послуг 
у віддалених (дистанційних) каналах продажу 
(обслуговування) 

Національний банк Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Національним банком розроблено проєкт Методичних рекомендацій щодо підвищення рівня 

фінансової обізнаності споживачів фінансових послуг з умовами фінансових послуг у каналах 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-kreditu
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-kreditu
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-kreditu
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дистанційного електронного обслуговування та комунікації фінансових установ України, який 
знаходиться на стадії опрацювання. 

214.  Розроблення та запровадження додаткових вимог до 
договорів щодо надання фінансових послуг 

Національний банк Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З метою посилення захисту прав споживачів фінансових послуг Правлінням Національного банку 

прийнято:  
 постанову від 22.01.21 № 7 “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до 

договорів про надання фінансових послуг”, якою встановлені додаткові вимоги до договорів 
про надання фінансових послуг, що укладаються між банками та споживачами фінансових 
послуг; 

 постанову Правління Національного банку від 17.06.21 № 53 “Про затвердження Змін до 
Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг”, якою вище 
зазначене Положення щодо додаткових вимог до договорів про надання фінансових послуг, 
що укладаються між банками та споживачами фінансових послуг, приведено у відповідність 
до Закону України від 19.03.21 № 1349-IX “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості”. 

Національним банком підготовлено проєкт Положення про додаткові вимоги до договорів 
небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчого, фінансового кредиту),  
який було розміщено на його офіційному сайті (посилання: 
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-06-14.pdf?v=4) для проведення громадського 
обговорення. 

Також вимоги до договорів щодо надання страхових та перестрахових послуг, у т.ч. щодо 
необхідності розкриття інформації на переддоговірному етапі, визначені в проєкті Закону України «Про 
страхування», (реєстр. № 5315, готується до другого читання). 

215.  Запровадження стандартів у сфері інформування про умови 
фінансових послуг під час поширення реклами фінансової 
установи 

Національний банк Триває 
виконання 

Хід виконання:  

Національним банком розроблено проєкт Положення про інформаційне забезпечення фінансовими 

установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, зокрема в частині реклами, 

який було розміщено на офіційному сайті Національного банку України (посилання: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-

finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-kreditu) для проведення його 

громадського обговорення. 
Також Національним банком розроблено та оприлюднено до громадського обговорення у липні 2021 

року проєкт Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, 
яким також  встановлюються вимоги щодо розкриття клієнтам таких відомостей внутрішніх правил, 
якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам такою 
фінансовою установою, а у випадку, якщо фінансова установа є страховиком - копії правил 
страхування, публічних частин договорів про надання фінансових послуг, торговельних марок, які 
використовуються небанківськими фінансовими установами при наданні фінансових послуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-06-14.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-kreditu
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6.  

Сформована ринкова економіка забезпечує сталий розвиток держави 

 

 

 

 

 

Виконано    36,4% 

Триває виконання              63,6% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 1.6.1.  

Фіскальна система забезпечує умови для реалізації підприємницького потенціалу громадян, 

розвитку бізнесу, зростання ділової активності, залучення інвестицій 

 
216.  Розміщення у відкритому вільному доступі програмного 

інтерфейсу (АРІ), що дає змогу реалізувати у повному обсязі 
функціонал електронного кабінету 

ДПС Виконано 

Хід виконання:  
Розміщено у відкритому вільному доступі програмного інтерфейсу (АРІ), що дає змогу реалізувати у 

повному обсязі функціонал електронного кабінету, на виконання абзацу шостого пункту 3 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» Закону України від 14.07.20 № 786-ІX «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – 
підприємців». 

ДПС листом повідомила Мінфін про створення та розміщення у відкритому вільному доступі АРІ. 

217.  Проведення публічних заходів та забезпечення підготовки 
інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному 
веб-сайті та у засобах масової інформації про популяризацію 
свідомого дотримання податкового законодавства та 
роз’яснення актуальних питань у сфері діяльності ДПС 

ДПС Виконано 

Хід виконання:  
З метою популяризації добровільного дотримання податкового законодавства та роз’яснення 

актуальних питань сфери діяльності ДПС:  
 проведено 224 прес-конференцій та брифінгів, 1 145 інших публічних заходів; 
 організовано 2 560 інтерв`ю та коментарів керівництва органів ДПС; 
 надано відповіді на 677 запитів ЗМІ; 
 підготовлено та розміщено на веб-порталі ДПС та у ЗМІ майже 12 600 інформаційних 

повідомлень з питань діяльності ДПС та понад 28 000 матеріалів з питань застосування норм 
податкового законодавства та єдиного внеску. 

218.  Проведення щорічних досліджень задоволеності бізнесу 
рівнем обслуговування податковими органами 

ДПС Виконано 

Хід виконання:  
ДПС у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Шведсько-українське 

партнерство для сучасної та ефективної податкової служби – METS» протягом листопада – грудня 2020 
року проведено опитування платників щодо задоволеності рівнем обслуговування податкових органів. 

Зокрема, відповідно до затвердженого 02.11.2020 Головою ДПС Плану заходів щодо визначення 

36,4 

63,6 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 



71 

 

задоволеності платників рівнем обслуговування органами ДПС шляхом проведення всеукраїнського он-
лайн опитування платників податків здійснено наступне: 

 сформовано перелік питань анкети з урахуванням пропозицій, отриманих від шведських 
експертів; 

 створено анкету в системі електронного анкетування платників; 
 згенеровано посилання для проведення анкетування; 
 підготовлено інформаційні повідомлення із запрошенням взяти участь в опитуванні, які 

розміщено на вебпорталі ДПС та його субсайтах, на сторінці ДПС у Facebook та Telegram - 
каналі, а також у центрах обслуговування платників, створених при територіальних органах 
ДПС. На офіційному вебпорталі ДПС створено окремий банер «Опитування платників 
податків щодо якості обслуговування – 2020». 

З метою отримання об’єктивних та неупереджених результатів, за підтримки шведських експертів 
незалежною організацією ТОВ «Інфо Сапієнс» у І кварталі 2021 року опрацьовано результати 
опитування та підготовлено презентаційні матеріали. 

Враховуючи отримані результати наказом ДПС від 03.03.21 № 261 затверджено Концепцію 
впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів та послуг органами ДПС та підготовлено План 
заходів щодо удосконалення системи обслуговування платників з урахуванням отриманих результатів 
проведеного всеукраїнського онлайн опитування платників податків у листопаді – грудні 2020 року, 
який затверджено 31.03.21. 

Крім того, з метою удосконалення системи зворотного зв’язку з платниками наказом ДПС 
від 31.03.21 № 395 затверджено Уніфіковану систему вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу 
рівнем обслуговування податкових органів. Зазначеним наказом передбачено проведення щорічних 
загальнонаціональних опитувань платників щодо їх ставлення до податкових органів. 

219.  Проведення державної експертизи у сфері технічного 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах “Управління документами”, “Податковий блок” 

ДПС Виконано 

Хід виконання:  
У ході обговорення цього питання на робочій зустрічі представниками ДФС було повідомлено, що у 

2019 році в ДФС, під час створення КСЗІ в ІТС «Управління документами» та ІТС «Податковий блок», 
поставлені в рамках побудови КСЗІ КЗЗ, не були взяті на баланс і на час проведення робочої зустрічі, 
зазначені КЗЗ на балансі ДФС не обліковувалися. За результатами проведення робочої зустрічі до ДФС 
направлено лист від 30.11.20 № 13480/5/99-00-15-04-05, в якому наголошено на необхідності здійснення 
передачі зазначених КЗЗ відповідно до вимог постанови КМУ від 20.10.11 № 1074 «Про затвердження 
Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади».  

Згідно з відповідними актами прийому-передачі, зазначені КЗЗ передано на баланс ДПС.  

220.  Створення комплексу нових інформаційних, 
телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних 
систем з основними елементами, достатніми для поетапного 
заміщення існуючих інформаційних систем, тестування та 
поетапного впровадження, зокрема системи митного аудиту, 
забезпечення роботи авторизованих економічних операторів 

Держмитслужба Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Держмитслужбою розроблено проект Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації у митній справі до 2023 року та Плану заходів з реалізації Стратегії та 
направлено ці проекти до Мінфіну для їх розгляду та затвердження в установленому порядку. 

Стратегія спрямована на: 
 модернізацію та розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем з питань митної справи, що базуються на сучасних підходах у 
сфері інформаційних технологій, для мінімізації людського впливу та подальшої 
автоматизації виконання митних формальностей,  

 впровадження аналітичних інструментів для прийняття рішень з питань митної справи,  
 розробку та запровадження електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі, у 

тому числі реалізацію електронної взаємодії з державними органами, установами та 
організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо 
переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, 

 забезпечення електронної взаємодії з декларантами, митними брокерами та іншими особами 
у процесі здійснення митних формальностей,  

 ефективне міжнародне митне співробітництво, зокрема обміну інформацією з питань митної 
справи, 

 впровадження національної електронної транзитної системи, інтеграції інформаційно-
телекомунікаційних систем з питань митної справи тощо. 
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Держмитслужбою розроблена архітектура побудови нових ІТ-систем та визначено відповідальних 
виконавців у Держмитслужбі. Зокрема, оновлена Єдина автоматизована інформаційна система митних 
органів включатиме в себе такі інформаційні системи: 

 єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» 
(Єдине вікно); 

 автоматизована система митного оформлення (АСМО); 
 автоматизована система управління ризиками (АСУР); 
 система управління центральними реєстрами, сервісами та довідниками Держмитслужби; 
 нформаційна система митного аудиту. 

Видано накази Держмитслужби: 
 «Про створення єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі» (від 08.02.21 № 84); 
 «Про створення автоматизованої системи митного оформлення» (від 08.02.21 № 83); 
 «Про створення автоматизованої системи управління ризиками» (від 08.02.21 № 82); 
 «Про введення в дослідну експлуатацію програмного продукту «Єдиний державний 

інформаційний вебпортал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (від 16.02.21 № 100); 
 «Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи «Автоматизована система 

митного оформлення» (від 16.02.21 № 99); 
 «Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи «Автоматизована система 

управління ризиками» (від 17.02.21 № 104); 
 «Про створення інформаційної системи «Митний аудит» (від 26.02.21 № 140); 
 «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційної системи «Митний аудит» (від 

03.06.21  
№ 411). 

Для проведення дослідної експлуатації Єдиного вікна, АСМО, АСУР, ІС «Митний аудит» утворено 
відповідні комісії із залученням представників заінтересованих самостійних структурних підрозділів 
Держмитслужби та її територіальних органів. На сьогодні цими комісіями проводяться відповідні 
заходи у рамках дослідної експлуатації інформаційних систем. 

З питань авторизованих економічних операторів (АЕО) Держмитслужбою здійснюються 
завершальні роботи щодо розробки відповідного програмного забезпечення, зокрема в частині подання 
заяви про надання авторизації АЕО та анкети самооцінки в електронному вигляді з використанням 
кваліфікованого електронного підпису, опрацювання поданої заяви, повідомлення про результати 
попереднього розгляду документів, поданих підприємством, направлення рішення за результатами 
проведення оцінки відповідності критеріям АЕО підприємства в електронному вигляді, внесення даних 
до реєстру авторизованих економічних операторів, а також здійснюється розробка функціоналу щодо 
отримання відповідних дозволів. 

Здійснюється підготовка вимог для розробки програмного забезпечення для подання та 
опрацювання заяв на застосування спеціальних спрощень в електронному вигляді та ведення 
електронних реєстрів дозволів на застосування спеціальних спрощень та реєстру пломб. 

 

221.  Забезпечення автоматизації процесів шляхом інтеграції, 
спрощення простих перевірок, перевірки митної вартості в 
зовнішніх джерелах та шляхом впровадження базових 
аналітичних алгоритмів 

Держмитслужба Виконано 

Хід виконання:  
Прийнято постанову КМУ від 12.05.21 № 462 «Про затвердження Порядку надання та 

оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної 
інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій та іншої 
інформації з питань митної справи та внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних». 

З метою реалізації вимог зазначеної постанови КМУ Держмитслужбою прийнято накази: 
 «Про введення в дослідну експлуатацію інтерфейсу доступу до знеособленої інформації для 

статистичних цілей та інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій» (від 
27.05.21 № 371); 

 «Про затвердження Положення про інтерфейс доступу до знеособленої інформації для 
статистичних цілей та інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій» (від 
28.05.21 № 397); 

 «Про затвердження Положення про модуль управлінської аналітики» (від 28.05.21 № 398); 
 «Про особливості визначення ризику розкриття конфіденційної інформації та здійснення 

заходів знеособлення зведеної інформації для статистичних цілей, аналітичної інформації, 
інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, інформації щодо загальних 
питань роботи митного органу та інформації, яка стосується правопорушень» (від 10.06.21 № 
433). 
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Приведено інші розпорядчі акти у відповідність із вказаною постановою, зокрема щодо підтримки в 
актуальному стані офіційного веб-порталу Держмитслужби (наказ від 18.08.21 № 640) та деяких питань 
оприлюднення інформації у формі відкритих даних (наказ від 18.08.21) № 639. 

На сьогодні за адресою: https://bi.customs.gov.ua доступні інструменти Інформаційної системи 
аналізу митної інформації та митної статистики, у тому числі необхідні для аналізу митної вартості. 

Фактичне оприлюднення знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій 
розпочато з 16.06.21 та доступно за такими посиланнями: 

https://data.gov.ua/dataset/scsu-register-export-import-declarations-source 
https://open-api.customs.gov.ua/api/doc#/. 

222.  Впровадження комплексних алгоритмічних моделей 
автоматизації процесів, оцінки ризиків, аналізу митної 
вартості та передові підходи і методології 

Держмитслужба Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Держмитслужбою на постійній основі здійснюється вдосконалення автоматизованої системи аналізу 

та оцінки ризиків. Регулярно удосконалюються алгоритми автоматизованої оцінки ризиків, 
запроваджуються передові міжнародні підходи, методи та інструменти управління ризиками. 

В автоматизованій системі управління ризиками, поміж іншого, використовуються алгоритми, 
направлені як на аналіз потенційних ризиків, пов’язаних із порушенням митного законодавства України 
під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, так і на аналіз 
характеристик суб’єктів, що беруть участь у зовнішньоекономічних операціях.  

Протягом 2021 року Держмитслужбою забезпечено врахування інформації при автоматизованій 
оцінці ризиків щодо санкцій та обмежень, запроваджені Радою національної безпеки України. 

Держмитслужбою вживаються заходи щодо вдосконалення алгоритмів та методів автоматизованої 
оцінки правильності визначення митної вартості, у тому числі автоматизованої перевірки правильності 
розрахунку складових митної вартості товарів і транспортних засобів, а також чинників, що можуть 
вплинути на формування митної вартості. 

У рамках проектів міжнародної технічної допомоги розроблено та введено в дослідну експлуатацію 
АСУР, яка дозволяє втілити широкий перелік новацій та сучасних ІТ-рішень щодо автоматизації 
процесів профілювання, тестування, моніторингу роботи системи. 

Держмитслужбою проводиться аудит «Розробка програмного забезпечення Держмитслужби за 
рахунок проєктів МТД» (наказ від 06.07.21 № 495). З урахуванням підсумків зазначеного аудиту і 
позиції, сформованої новим керівництвом Держмитслужби (СDTO) та Департаменту з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, власного аналізу поточного стану ІТ 
сфери Держмитслужби будуть визначені подальші стратегічні напрямки розвитку та функціонування ІТ 
сегменту митної справи.   

223.  Розроблення та впровадження національного програмного 
забезпечення для імплементації нової комп’ютеризованої 
транзитної системи (NCTS Phase 5) 

Держмитслужба Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено та затверджено технічне завдання на створення програмного забезпечення для 

імплементації нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS Phase 5), а також здійснюються 
підготовчі заходи щодо проведення процедури закупівлі у рамках проекту міжнародної технічної 
допомоги. 

224.  Затвердження програми підвищення рівня професійної 
компетентності працівників ДПС та Держмитслужби для 
належного виконання ними своїх службових обов’язків 

ДПС Виконано 

Хід виконання:  
Наказом ДПС від 23.02.21 № 239 «Про організацію виконання державного замовлення на 

підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДПС у 2021 році» затверджено План підвищення 
кваліфікації посадових осіб органів ДПС на 2021 рік (державне замовлення – НАДС). 

20.01.21 Головою ДПС затверджено «Тематичний план проведення внутрішніх навчань державних 
службовців апарату ДПС на 2021 рік у системі професійного навчання без відриву від роботи». 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.gov.ua/dataset/scsu-register-export-import-declarations-source
https://open-api.customs.gov.ua/api/doc#/
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ЦІЛЬ 1.6.2.  

Сприятливий бізнес-клімат та позитивна  

динаміка залучення інвесторів і обсягу інвестицій 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
225.  Запровадження під час прийняття регуляторних актів 

обов’язковості проведення кількісних розрахунків вигод і 
витрат під час запровадження кожного регулювання, 
зокрема для малого бізнесу (М-тест), а також розроблення 
коригувальних (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва під час запровадження нового регулювання 

ЦОВВ 
ДРС 

Виконано 

Хід виконання:  
З початку року ДРС проаналізовано якість підготовки аналізів регуляторного впливу (АРВ) до 224 

проектів регуляторних актів центральних органів виконавчої влади. З них: 169 (75%) відповідали 
вимогам методології та супроводжувались розрахунками витрат суб’єктів господарювання та держави 
на виконання вимог регулювання, 55 (25%) не відповідали вимогам методології. 

Із 224 проаналізованих АРВ потребували проведення М-тесту 131. 
Фактично М-тест проведено до 104 (79%): 
Стосовно 27 проектів (21%) до яких М-тест не здійснено, ДРС прийнято рішення про відмову в їх 

погодженні. 

226.  Забезпечення зменшення кількості необґрунтованих 
обтяжень та зайвих адміністративних процедур на бізнес 

ЦОВВ 
ДРС 

Виконано 

Хід виконання:  
З початку року  ДРС зупинено впровадження 3,61 млрд. грн. додаткових витрат для суб’єктів 

господарювання шляхом прийняття рішень про відмову у погодженні відповідних проектів 
регуляторних актів.  

227.  Створення сприятливих умов для розвитку та відновлення 
малого та середнього підприємництва 

ЦОВВ 
ДРС 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

228.  Проведення моніторингу стану виконання центральними 
органами виконавчої влади та іншими державними органами 
плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності 

ЦОВВ 
ДРС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розпорядженням КМУ від 04.12.19 № 1413 (із змінами) затверджено План заходів щодо дерегуляції 

господарської діяльності. План заходів містить 103 заходи в 11 сферах економіки, виконання яких 
покладено на 13 міністерств та 17 інших центральних органів виконавчої влади, що мають на меті 
вирішення проблем у сферах надання земельних відносин, адміністративних послуг, державного 
нагляду, телекомунікація ІТ, аграрній, харчовій, будівельній, транспортній сферах, а також з питань 
митного, валютного та податкового регулювання.  

Планом заходів передбачено прийняття – 46 законів, 33 актів Уряду, 22 актів центральних органів 
виконавчої влади та 2 інші заходи.  

За результатами першого півріччя виконано 62 заходи (прийнято 21 закон, 18 актів Уряду, 21 акт 
ЦОВВ, 2 інші заходи), що становить близько 60% від загальної кількості. 

229.  Забезпечення здійснення експертизи регуляторних актів 
органів виконавчої влади щодо відповідності їх положень 
принципам державної регуляторної політики та у разі 
потреби прийняття відповідних рішень про усунення 
виявлених порушень 

ЦОВВ 
ДРС 

Виконано 

Хід виконання:  
Протягом першого півріччя ДРС прийнято чотири рішення про необхідність усунення порушень 

принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

Внаслідок можливості застосування ДРС механізму прикладного дерегулювання, визначеного 
статтею 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», в частині виявлення обставин, за яких регуляторний акт не може бути прийнятий або 
схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади, ДРС з початку 2021 року вжито відповідних 
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заходів реагування щодо однієї постанови КМУ та 30 регуляторних актів, прийнятих відповідними 
органами виконавчої влади, чи їх посадовими особами, без погодження з ДРС.  

ДРС виявлено 227 рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної 
регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог чинного законодавства. За результатами 
підготовлено 202 пропозиції органам місцевого самоврядування стосовно необхідності скасування чи 
приведення у відповідність до вимог виявлених ДРС рішень.  

230.  Розроблення та удосконалення законодавства, тарифної 
політики України для забезпечення 
конкурентоспроможності кінцевих товарів та послуг у 
сферах видобутку, транспортування, зберігання, переробки і 
використання нафти, газу та продуктів їх переробки 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталах. 

231.  Встановлення економічно обґрунтованих тарифів з метою 
забезпечення операційної діяльності, працездатності і 
безпечності інфраструктури та її модернізації 

НКРЕКП Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У сфері електроенергетики у IV кварталі 2020 року було встановлено економічнообгрунтовані 

тарифи на 2021 рік: 
 на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго»; 
 на послуги з диспетчерського (операційно-технологічного) управління НЕК «Укренерго»; 
 25 постачальникам універсальних послуг; 
 32 операторам системи розподілу. 

У II кварталі 2021 року було переглянуто з 01.06.21 тариф на послуги постачальника універсальних 
послуг ТОВ «ЕНЕРА СХІД» та на III квартал тариф на послуги постачальника «останньої надії». 

232.  Запровадження та забезпечення дотримання принципів 
ОЕСР для корпоративного управління юридичних осіб, 
акціонером (учасником, засновником) яких є держава, 
зокрема для НАК “Нафтогаз України” 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Оскільки на виконання розпорядження КМУ від 20.01.21 № 50-р «Деякі питання управління 

об’єктами державної власності» функції з управління корпоративними правами держави та ПрАТ 
«Укргідроенерго» Міненерго передало в управління КМУ, а повноваження з управління 
корпоративними правами держави АТ «Магістральні газопроводи України» та ПрАТ «НЕК 
«Укренерго» згідно з розпорядженням КМУ від 28.07.21 №833-р «Деякі питання управління об’єктами 
державної власності» наразі не передано до Міненерго. 

ЦІЛЬ 1.6.3.  

Антимонопольний комітет України забезпечує ефективний захист  

економічної конкуренції, підтримку сприятливого бізнес-клімату 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
233.  Розроблення інструментарію оцінки стану конкуренції на 

ринках 
Антимонопольний 
комітет 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Антимонопольним комітетом опрацьовано отримані зауваження та пропозиції за результатами 

проведення заходу «ТАІЕХ Workshop on Development of a competition monitoring system for key sectors», 
відредаговано проект методики розрахунку Індексу моніторингу конкурентного середовища з 
урахуванням отриманих зауважень та пропозицій. 

234.  Розроблення критеріїв оцінки допустимості державної 
допомоги суб’єктам господарювання на підтримку 
окремих галузей економіки 

Антимонопольний 
комітет 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
13.05.21 на засіданні Антимонопольного комітету схвалено проект постанови «Про затвердження 

критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для підтримки культури 
та збереження культурної спадщини». Проект постанови оприлюднено на офіційному сайті АМКУ, а 
також надіслано на погодження заінтересованим органам виконавчої влади та професійним і 
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громадським організаціям. За результатами проведення низки узгоджувальних нарад із 
заінтересованими сторонами готуються матеріали для внесення цього проекту постанови до КМУ. 
Згідно з дорученням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
проект постанови планується внести до порядку денного для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів 
України 15.09.21. 

АМКУ розроблено проект постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості 
державної допомоги суб’єктам господарювання на захист навколишнього природного середовища». 
Проект постанови двічі повертався з СКМУ на доопрацювання. За результатами узгоджувальної наради 
щодо врегулювання розбіжностей, проведеної АМКУ 08.06.21 із заінтересованими органами виконавчої 
влади, проект постанови надіслано на повторне погодження до Міненерго та Міндовкілля. Проект 
постанови повторно надіслано до КМУ. У зв’язку з поверненням проекту постанови згідно з листом 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.07.2020 № 24117/0/2-21 для отримання висновку 
Міністерства фінансів України та узгодження з Урядовим офісом координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції Комітетом вжито відповідних заходів, у т.ч. 01.09.20 проведено 
узгоджувальну нараду. Наразі проект постанови підготовлено для повторного внесення до Кабінету 
Міністрів України. Згідно з дорученням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України від 01.09.21 № 40930/0/1-21 проект постанови планується внести до 
порядку денного для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України 15.09.21. 

235.  Надання органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, органам адміністративно-господарського 
управління та контролю, суб’єктам господарювання 
рекомендацій щодо сприяння розвитку та захисту 
конкуренції 

Антимонопольний 
комітет 

Виконано 

Хід виконання:  
У ІІ кварталі 2021 року АМКУ надано 117 рекомендацій, з яких було виконано 23. 

236.  Удосконалення правил розгляду заяв і справ про 
порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції 

Антимонопольний 
комітет 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
У ВРУ зареєстровані проекти законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України» (реєстр. № 5431 від 
27.04.21), внесеного народним депутатом Підласою. Р. А. та іншими; «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції» (реєстр.  № 5432 від 27.04.21) ), внесеного народним депутатом 
Підласою. Р. А. та іншими, якими передбачено здійснення антимонопольної реформи з метою 
наближення українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.  

13.07.21 на засіданні ВРУ законопроєкт № 5431 було прийнято в першому читанні. Враховуючи 
вимоги § § 111-114 глави 2 розділу 11 Регламенту КМУ АМКУ наразі ведеться активна участь в частині 
супроводження зазначеного законопроєкту у ВРУ. Так, АМКУ надав пропозиції та поправки до другого 
читання законопроєкту № 5431 суб’єкту права законодавчої ініціативи. Пропозиції розміщені на 
офіційному веб-сайті Комітету в розділі «Законодавство» підрозділ «Взаємодія з Верховною Радою 
України», та доступні за посиланням https://amcu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-
zakonodavchih-aktiv-ukrayini-shchodo-vdoskonalennya-diyalnosti-antimonopolnogo-komitetu-ukrayini. 

237.  Здійснення адвокатування конкуренції з метою запобігання 
вчиненню порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції 

Антимонопольний 
комітет 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
На сайті АМКУ в розділі «Новини» та на сторінці Комітету у соціальній мережі Facebook: 

 висвітлено інформацію, де у рекомендаційних роз’ясненнях АМКУ зазначаються підходи 
щодо визначення у рекламі лікарських засобів тверджень, які потребують особливої уваги 
та/або підтвердження; 

 поінформовано громадськість про надані рекомендації вітчизняним виробникам цементу не 
підвищувати ціни; 

 поінформовано громадськість про здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, 
запобігання порушенню законодавства про захист економічної конкуренції на 
загальнодержавному ринку шкільних автобусів. 
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ЦІЛЬ 1.6.4.  

Збалансована система енергозабезпечення  

є технологічно та економічно ефективною 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 

690-р) 
Головний виконавець Статус  

виконання 
238.  Підвищення рівня диверсифікації джерел і маршрутів 

постачання енергоресурсів, зокрема нафтопродуктів, 
скрапленого газу, природного газу, природного газу, 
отриманого з терміналів для приймання скрапленого газу 
(СПГ-терміналів) Європи, з метою подолання залежності 
від Російської Федерації та мінімізації загроз енергетичній 
безпеці України 

Міненего Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В рамках розробленого Міненерго плану заходів до проекту розпорядження КМУ «Про схвалення 

Концепції розвитку газо- та нафтопереробної промисловості України до 2025 року та затвердження 
плану заходів з її реалізації» передбачається встановлення вартості перевалки нафти, сировини для 
виробництва нафтопродуктів, безпосередньо нафтопродуктів і скрапленого газу, що справляються з 
нафтоналивних суден в портах України, на конкурентному середньоєвропейському рівні з метою 
створення умов для диверсифікації джерел та маршрутів постачання нафти через вітчизняні порти, 
насамперед з Каспійського, Аравійського та Середземного морів. 

Пунктом 12 Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі Президента 
України та Президента Польщі у рамках його офіційного візиту в Україну (12-13.10.20, мм. Київ та 
Одеса) передбачено опрацювання питання створення гарантованих потужностей в напрямку Польща-
Україна для транспортування в Україну СПГ з польського терміналу в м. Свіноуйсьце. З метою 
виконання вказаного пункту Плану заходів, Мінфіном повідомлено Міненерго (лист від 24.02.21 № 
47010-06/2-5/5896) про розгляд матеріалів з вказаного питання, після їх надходження в установленому 
порядку до Міністерства. 

239.  Вироблення узгодженої позиції стосовно доцільності 
реалізації в Україні проекту створення термінала для 
приймання скрапленого газу, а також імплементації 
рекомендацій Європейської комісії, наданих в дослідженні 
“Prospects of LNG Markets in the Eastern Partner Countries” 

Міненего Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Українською стороною опрацьовуються рекомендацій Європейської комісії, наданих в дослідженні 

“Prospects of LNG Markets in the Eastern Partner Countries”. 
Підводячи підсумки регіональної субсекторної мережі ринку скрапленого природного газу, 

Європейською Комісією було запропоновано продовжувати роботу на рівні експертів "газової" групи в 
рамках енергетичної групи СхП, також додати до дослідження питання водню, зелених газів та біо-
метану. 

Європейським зеленим курсом передбачено роль природного газу в процесі енергетичного переходу 
для мінімізування викидів CO2 та обмеження використання вугілля у виробництві електроенергії. 
Однак у певний момент природний газ, включаючи СПГ, повинен буде поступитися місцем 
низьковуглецевим джерелам, включаючи відновлювані гази або водень. Основною метою нової групи є 
обговорення нових технологій та джерел, їх оцінка в контексті потенційного використання країнами 
СхП та аналіз можливого синергізму між потребами та потенціалом ЄС та країн СхП. 

ЄК було запропоновано провести п’ять онлайн семінарів, щоб детально обговорити роль нових 
джерел та енергоносіїв, які з часом замінять природний газ в економіках та енергетичних системах. Під 
час перших двох семінарів запропоновано зосередитись на водні, оскільки, згідно з нещодавно 
опублікованою Водневою стратегією ЄС, його потенціал та роль у трансформованих енергетичних 
системах можуть мати важливе значення. Водень створює також можливість перепрофілювати 
енергетичне партнерство між ЄС та сусідніми країнами; це може бути важливим елементом майбутніх 
енергетичних та торгових відносин ЄС. Крім того, планується обговорити зелені гази та біометан (3-й 
семінар), а також скорочення викидів метану відповідно до міжнародного виміру стратегії ЄС щодо 
метану (4-й семінар) та новий дизайн енергетичного ринку в контексті нових джерел та енергоносіїв (5-
й семінар). 

240.  Завершення розроблення, забезпечення прийняття та 
реалізації: 
- Концепції розвитку ринку нафтопродуктів та газових 
палив України; 
- Концепції газо- і нафтопереробної галузі України; 

Міненего Триває 
виконання 
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- Концепції державної політики у сфері постачання та 
транзиту сирої нафти і розвитку нафтотранспортної 
системи 

Хід виконання:  
Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції державної політики у сфері постачання та 

транзиту сирої нафти і розвитку нафтотранспортної системи України до 2025 року та затвердження 
плану заходів з її реалізації» був розглянутий на засіданні Урядового комітету з питань національної 
безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та 
інфраструктури КМУ 11.01.21 та направлений на доопрацювання. На даний час проект розпорядження 
КМУ доопрацьовується та готується для подання Уряду.   

Проєкти розпоряджень КМУ «Про схвалення Концепції розвитку ринку нафтопродуктів та газових 
палив України на період до 2025 року» і «Про схвалення Концепції розвитку газо- та нафтопереробної 
промисловості України до 2025 року та затвердження плану заходів з її реалізації» погоджено з ЦОВВ 
та отримано висновки Мінʼюсту про проведення правової експертизи. Проєкти доопрацювуються та 
готуються до подання на розгляд та затвердження Уряду. 

241.  Початок створення в Україні системи мінімальних запасів 
нафти, нафтопродуктів 

Міненего Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Процес створення в Україні системи мінімальних запасів нафти, нафтопродуктів розпочнеться після 

створення правових підстав, а саме Закону України «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів». 

242.  Проведення за участю експертів НАТО оцінки 
організаційної та ресурсної готовності України до 
запобігання і реагування на кризові ситуації у сфері 
енергетичної безпеки та за результатами розробляти 
пропозиції щодо створення національної системи захисту 
критичної інфраструктури 

Міненего Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міненерго підготовлено Стратегію енергетичної безпеки, яка схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 907-р. 
Стратегія серед іншого передбачає розроблення Плану заходів, визначення критеріїв оцінки та 

створення системи оцінки та моніторингу рівня енергетичної безпеки, а також затвердження протягом 
року з дня прийняття Стратегії Методики оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України. 

Відповідно до Стратегії, Міненерго забезпечить щорічну підготовку Оцінки рівня та загроз 
енергетичній безпеці України та подання її на розгляд Кабінету Міністрів України та Ради національної 
безпеки і оборони України. Оцінка рівня та загроз енергетичній безпеці України забезпечує поточний 
моніторинг розвитку безпекового середовища та оцінки спроможності суб’єктів у сфері енергетичної 
безпеки України реагувати на актуальні загрози. 

З метою реалізації державної політики захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу наказом Міненерго від 01.04.21 № 42 затверджено Перелік об’єктів критичної 
інфраструктури державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює повноваження з управління 
корпоративними правами держави та господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює 
Міністерство. Здійснено ідентифікацію та категоризацію об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. 

243.  Продовження взаємодії з Центром передового досвіду 
НАТО з енергетичної безпеки (м. Вільнюс, Литва) 

Міненего Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Приєднання до Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки надає Україні однаковий з 

державами-членами НАТО доступ до можливостей підтримки Альянсом процесів потенційного 
розвитку. Україна зможе отримувати повну, своєчасну, якісну експертизу з різних аспектів енергетичної 
безпеки та залучати найкращий досвід країн-учасниць НАТО. Представники Міненерго братимуть 
участь у міжнародних проектах Центру. Також Міненерго має делегувати свого представника на 
засідання Наглядової ради Центру.  

Україна та Литва закріпили домовленості про подальше співробітництво підписанням Спільної 
Декларації про створення робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики. Обидві 
держави мають спільне бачення щодо багатьох питань подальшого розвитку енергетики, зокрема через 
мінімізацію впливу з боку Російської Федерації на енергетичний сектор. 

Взаємодію з Центром здійснено в межах доопрацювання сценарії навчань Україна-НАТО 
«Непорушна стійкість» та участі в головній і фінальній узгоджувальній конференціях (19-20.05, 30.06.-
01.07.21)». 
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244.  Підписання меморандуму про співпрацю між Центром 
передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки (м. 
Вільнюс, Литва) та Міненерго 

Міненего Виконано 

Хід виконання:  
Міненерго та Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки завершено 

процедуру погодження Технічної Угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України та Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економічних 
справ і комунікацій Естонської Республіки, Федеральним міністерством оборони Федеративної 
Республіки Німеччина, Міністерством збройних сил Французької Республіки, Міністерством оборони 
Італійської Республіки, Міністерством оборони Латвійської Республіки, Міністерством національної 
оборони Турецької Республіки, Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо внеску Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України до діяльності Центру передового досвіду НАТО з 
питань енергетичної безпеки» (далі – Технічна угода).  

Підписання Технічної угоди відбулося під час візиту Президента Литовської Республіки Г. Наусєди 
в Україну 18.03.21. 

245.  Забезпечення фінансування програми підтримки вразливих 
категорій споживачів у вигляді пільг та житлових субсидій 
населенню у повному обсязі з урахуванням погашення 
боргів за минулі періоди 

Мінсоцполітики Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У Державному бюджеті України на 2021 рік видатки на надання житлових субсидій населенню 

передбачені Мінсоцполітики як головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетною програмою 
за КПКВК 2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» 
в обсязі 35,2 млрд гривень.  

Станом на 23.06.21 Мінсоцполітики за вказаною бюджетною програмою профінансовано видатки в 
сумі 29 820 110,5 тис. гривень. 

У зв’язку з підвищенням тарифів на оплату електричної енергії та з метою соціальної підтримки 
окремих категорій населення, яке використовує електроенергію для опалення житлових будинків, 
Законом України від 29.01.21 № 1158-IX «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на 
електричну енергію» Мінсоцполітики передбачено нову бюджетну програму за КПКВК 2501410 в 
обсязі 1,4 млрд гривень.  

Порядок використання коштів за цією бюджетною програмою затверджено постановою КМУ від 
01.02.21 № 64 «Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії». 
Згідно зі статтею 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів 
організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, здійснює оцінку їх ефективності, 
забезпечує у межах встановлених йому бюджетних повноважень управління бюджетними коштами 
шляхом ефективного, результативного та цільового їх використання. Наразі передбачений у 
державному бюджеті фінансовий ресурс є достатнім для здійснення грошових виплат громадянам – 
отримувачам пільг і житлових субсидій та надалі може коригуватися залежно від фактичних нарахувань 
та за обґрунтованим поданням головного розпорядника. 

246.  Проведення консультацій та підвищення рівня взаємодії з 
міжнародними експертами, зокрема з Норвегії, США та 
Великої Британії, стосовно обміну інформацією та 
досвідом 

Міненерго 
МЗС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
ПУ надіслано особисте звернення Посла на адресу Міністра нафти та енергетики Норвегії Т.Бру. 

Норвезькій стороні передано перелік питань, які українська сторона була б зацікавлена обговорити у 
рамках таких консультацій, а також відзначено готовність української сторони до їх проведення, 
зокрема, у режимі онлайн. У своїй відповіді норвезька сторона висловила принципову готовність 
провести такі консультації. Водночас, зважаючи на широке коло питань, запропонованих українською 
стороною для обговорення, норвезька сторона запросила делегацію України здійснити візит в Норвегію 
післяскасування відповідних обмежень, запроваджених у зв’язку з COVID-19, та висловила готовність 
організувати у його рамках низку цільових зустрічей з експертами у відповідних сферах. Відразу після 
скасування відповідних обмежень, ПУ буде проведено роботу з норвезькою стороною з метою 
узгодження прийнятної дати проведення таких консультацій в Осло. 

У червні 2021 ПУ провело чергові консультації з представниками Нідерландів для з’ясування позиції 
нідерландського уряду стосовно проєкту Nord Stream-2 та донесення української оцінки цього 
геополітичного газопроводу. Іноземною стороною підтверджено “нейтральне” ставлення до нього, 
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оскільки газопровід не проходить нідерландською територією або виключною (морською) економічною 
зоною. До того ж нідерландські компанії не мають зобов’язань щодо імпорту газу, який надходитиме 
через Nord Stream-2. Проєкт розглядається як комерційний із значним геополітичним контекстом. 
Зважаючи на те, що інтереси ФРН безпосередньо пов’язані з імпортом додаткових обсягів російського 
природного газу, а також те, що точкою входу газопроводу є територія Німеччини, Нідерланди 
повністю віддають офіційному Берліну ініціативу щодо просування власної позиції на міжнародному 
рівні, зокрема у відносинах з США. З огляду на зазначене нідерландська сторона наразі утримується від 
публічних критичних заяв (в тому числі за ініціативи української сторони) щодо Nord Stream-2. 

Водночас, Королівство Нідерланди підтверджує підтримку продовженню використання українського 
транзитного потенціалу з постачання російського природного газу до країн Західної Європи. За 
нідерландською оцінкою укладений за сприянням держав членів ЄС наприкінці 2019 новий контракт на 
транзит газу на період 2020-2024 відповідає інтересам всіх сторін. Нідерланди очікують на активні дії 
компанії АТ “Магістральні газопроводи України” з модернізації та підвищення ефективності 
функціонування наявної газотранспортної системи, що дозволятиме: 

 забезпечувати конкурентні тарифи на прокачку газу; 
 використати її для експорту газу українського видобутку (за умови освоєння нових 

родовищ); адаптувати для прокачки водню (за умови створення в Україні достатніх 
потужностей з електролізу). 

Групою Нафтогаз спільно з Новрезько-українською торговою палатою 15.04.21 проведено захід 
«Exploring new opportunities in the Ukrainian energy market». Було озвучено плани в сфері розвідки та 
розробки родовищ України на шельфі та інші можливості співпраці. Серед іншого, представниками 
компаній України сфери альтернативної енергетики, які також були запрошені, на розгляд норвезької 
сторони винесено питання потенційної співпраці. 

247.  Розроблення (удосконалення) відповідних нормативно-
правових актів з метою створення умов для нового 
будівництва і ввезення обладнання, підвищення 
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 
вітчизняних компаній, що сприятиме збільшенню 
виробництва нафтопродуктів і газових палив 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Група Нафтогаз оголосила про проведення тендеру на будівництво заводу з виробництва LPG 

(Хрестище LPG). Інформація розіслана на посольства іноземних країн в Україні, інжинірингові компанії. 
За підсумком вдалого проведення тендеру, можливо потрібні будуть відповідні зміни до законодавства. 

Після затвердження проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку газо- та 
нафтопереробної промисловості України до 2025 року та затвердження плану заходів з її реалізації» 
(готується на розгляд Уряду), відповідним планом заходів з виконання Концепції буде передбачено 
створення умов для оптимізації податкового режиму та створення сприятливих фіскально-інвестиційних 
умов для розвитку, технічного переоснащення та модернізації об’єктів газо- та нафтопереробної 
промисловості України для відновлення потенціалу України в сфері газо- та нафтопереробки та 
підвищення енергетичної безпеки держави, створення передумов для суттєвого зменшення залежності 
від імпортних постачань готових нафтопродуктів. 

248.  Забезпечення підписання угод про розподіл продукції за 
підсумком конкурсів минулих років 

Міненерго Виконано 

Хід виконання:  
13.01.2021 підписано Угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки 

Варвинська, відповідно до розпорядження КМУ від 13.01.21 № 10-р., між Україною та компанією 
«Юкрейніан Енерджі Л.Л.С.» (Ukrainian Energy L.L.C.). Угода про розподіл продукції укладена на 50 
років.  

Розпорядженням КМУ від 29.04.20 № 484-р затверджено переможців конкурсів на укладення угод 
про розподіл продукції, проведених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 
№ 1178, 1181, 1185, на ділянки Грунівська, Охтирська та Ічнянська та визначено: 

 Ічнянська – компанію ЙОРК ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД; 
 Охтирська – компанію ЕР UKRAINE B.V. (Schiphol, Нідерланди); 
 Грунівська – компанію ЕР UKRAINE B.V. (Schiphol, Нідерланди). 

На сьогодні кожному інвестору направлено зауваження до першої редакції проекту УРП, висловлені 
центральними органами виконавчої влади. 

Після доопрацювання інвесторами зауважень, проекти угод будуть розглянуті повторно та у разі 
розбіжностей у редакціях буде проведено узгоджувальні переговори з метою їх урегулювання  та 
підготовки остаточних редакцій угод і підготовки їх до підписання. Відповідно до законодавства 
очікується підписання цих угод до 08.05.21. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 685-р «Про продовження строку 
укладення угод про розподів вуглеводнів», строки укладення угод про розподіл вуглеводнів, які 
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видобуватимуься у межах ділянки Охтирська, Грунівська, Ічнянська продовжено на шість місяців з дня 
опублікування результатів конкурсів. 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.7.  

Сучасна, конкурентоспроможна наука, інтегрована в світовий науковий простір та 

Європейський дослідницький простір 

 

 

 

 

 

Виконано    67,7% 

Триває виконання              33,3% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 1.7.1.  

Держава створює сприятливі умови для реалізації спільних проектів вчених України  

та держав — членів НАТО та ЄС, держав — партнерів та імплементації їх результатів 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
249.  Проведення засідання Спільної робочої групи Україна — 

НАТО з питань науки та довкілля 
МОН Триває 

виконання 

Хід виконання:  
МОН звернулося до МЗС з проханням доручити Місії України при НАТО розглянути можливість 

проведення 17-го засідання Спільноїробочої групи Україна – НАТО з питань науки та довкілля у 
вересні-грудні 2021 року або в травні-червні 2022 року (лист від 26.04.2021 № 1/12-2218). Станом на 
червень відповідь з рішенням не надходила. 

250.  Забезпечення проведення спільних конкурсів науково-
дослідних проектів 

МОН 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Станом на червень МОН оголошено та проведено 4 конкурси двосторонніх науково-дослідних 

проєктів для реалізації протягом двох років з такими країнами-партнерами: США, Китай, Литва, 
Словаччина. 

Протягом першого півріччя за Програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки» Національною 
академією наук продовжено виконання завдань 13 раніше затверджених проєктів. Започатковано 
виконання робіт за  
5 новими проєктами. Відбулися інтернет-мітинги виконавців проєктів з обговорення питань стратегії 
виконання, отриманих результатів тощо. 

Започатковано фінансову підтримку наукових колективів НАН, які виконують гранти/проєкти 
міжнародних фондів, центрів, програм, у т.ч. проєкти НАТО. 

Тематика затверджених протягом ІІ  кварталу двох нових проєктів стосується розвитку 
конвертаційних технологій для потреб квантової сенсорики та захисту комунікаційних та 
інформаційних систем, інноваційних технологічних рішень для отримання легких високо ефективних 
сонячних комірок для відновлюваної енергетики. 

Поновлено діалог між ДП КБ «Південне» та Делфтським технічним університетом щодо участі 

67,7 

33,3 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 



82 

 

українських експертів в науково-дослідному проекті нідерландського університету з розробки нано-
місяцеходу «Lunar Zebro». Наразі найбільший інтерес для нідерландських розробників становить 
експертна оцінка конструкторського виконання нано-місяцходу та можливість використання 
українських тестових потужностей для проведення відповідних лабораторних випробувань апарату. 
Триває процес узгодження положень Меморандуму про взаєморозуміння між ДП КБ «Південне» та 
Делфтським університетом. 

Триває співробітництво між Національним університетом оборони ім. І. Черняховського та 
Норвезьким університетом оборони, опрацьовується порядок спільної роботи дослідників, орієнтовний 
план співпраці на рік та питання обміну інформацією. Подана заявка на отримання гранту Наукової 
ради Норвегії для проведення спільного з Університетом оборони Норвегії дослідження за темою 
«Contested Societies in Ukraine. Military patriotism, Russian Influence and Implications for European 
Security», яке є складовою комплексного дослідження «Russian full-spectrum operations. Total defence – 
lesson learned». 

20-21.05.2021 у м.Варшава в рамках візиту представників АТ «Київський радіозавод», який входить 
до сфери управління Державного космічного агентства України з «Дослідницькою мережею 
«Лукасевич» - Інститут авіації» підписано додаткову Угоду до Меморандуму про співробітництво від 
06.02.20 щодо проведення протягом року технологічного аудиту у вибраних технологічних областях з 
визначення переліку українсько-польських проектів у сфері високих технологій. 

251.  Забезпечення включення оборонних та безпекових питань 
до пріоритетних напрямів досліджень в рамках спільних 
конкурсів науково-дослідних проектів 

МОН Виконано 

Хід виконання:  
У рамках проведених МОН протягом звітного періоду спільних конкурсів науково-дослідних 

проєктів оборонні та безпекові питання включені до пріоритетних напрямів досліджень з Литвою та 
Словаччиною. 

Міноборони завершує опрацювання проєкту українсько-американської угоди «Про проекти у сфері 
досліджень, розробок, випробувань та оцінки» (Master Agreement on Research, Development, Testing and 
Evaluation Projects) про двосторонній обмін інформацією з питань досліджень та розробок у сфері 
військово-технічного співробітництва. 

На опрацюванні Пентагону перебуває наданий українською стороною проєкт «Стратегічної рамкової 
угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо розвитку тісного 
партнерства в галузі оборони та безпеки» (з 21.05), а також проєкт українсько-американської угоди 
«Про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки» (з 10.06), які, серед іншого, мають 
сприяти реалізації євроатлантичних завдань України. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.8.  

Мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище 

 

 

 

 

 

Виконано    40% 

Триває виконання              60% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 1.8.1.  

Стан довкілля є контрольованим і задовільним 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 

690-р) 
Головний виконавець Статус  

виконання 
252.  Забезпечення узгодженого розроблення проекту Концепції 

використання газомоторного пального в Україні 
Міненерго Триває 

виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

253.  Здійснення оновлення Закону України “Про альтернативні 
палива” для приведення його у відповідність з визначеними 
нормами ЄС 

Міненерго Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Держенергоефективності надіслало до Міненерго доопрацьований із зауваженнями Державної 

регуляторної служби України проєкт закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
альтернативні види палива», у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» на 
повторне погодження. Наразі проект Закону опрацьовується структурними підрозділами Міненерго. 

254.  Розроблення нормативно-правових актів щодо економічного 
стимулювання використання екологічних видів пального на 
транспорті з відповідним скороченням частки 
нафтопродуктів 

Міненерго Виконано 

Хід виконаня: 
 У ВРУ перебувають проєкти Законів України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного 
транспорту в Україні» (реєстр. № 3476) та «Про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в 
Україні» (реєстр. №  3477). 

02.06.21 на засіданні Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики дані 
законопроєкти розглянуті і одноголосно погоджені до другого читання. Метою законопроєктів є 
зниження вартості на 20-30% транспорту що працює на стисненому природному газі метані (CNG), 
скрапленому природному газі метані (LNG) або біогазі, який як імпортується так і виготовляється на 
території України та зниження податкового навантаження на українських автовласників та 
автовиробників для відновлення галузі автомобілебудування екологічного транспорту. 

255.  Передбачення в програмах розвитку, галузевих стратегіях і 
програмах планів розбудови і організації робіт із створення 

Міненерго Триває 
виконання 
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інфраструктури для виробництва, імпорту, перевалки і 
використання в економіці країни газового пального на 
основі метану 

Хід виконання:  
ДП «УКРАВТОГАЗ» (дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України») ініційовано звернення до 

профільних міністерств щодо внесення доповнень до галузевих стратегій та планів реалізації 
положення щодо стимулювання використання в економіці країни пального на основі метану. 
Пропозиції надано: 

Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС (лист від 12.05.21 №1384/11-21); 
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (лист від 06.05.21 за № 1354/11.3-21); 
Міністерству енергетики (лист від 23.04.21 №1239/11-21); 
Міністерству інфраструктури (лист від 23.04.21 №1240/11-21). 

256.  Забезпечення гармонізації законодавства України з 
положеннями законодавства ЄС, зокрема: 
- Транспортної стратегії ЄС до 2050 року; 
- Директиви ЄС 2014/94 “Про розгортання інфраструктури 
альтернативних видів палива”;  
- Директиви ЄС 2019/1161 “Про просування чистих та 
енергоефективних автомобільних транспортних засобів”; 
- Регламенту Міжнародної морської організації щодо 
скорочення викидів оксиду сірки на водному (морському) 
транспорті (IMO Sulphur 2020) 

Міненерго Триває 
виконання 

Хід виконання:  
ДП «УКРАВТОГАЗ» підготовлено та направлено суб’єктам законодавчої ініціативи пропозиції 

ініціювати внесення змін до Угоди про асоціацію та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію 
(постанова КМУ від 25.10.17 № 1106)  з метою просування використання стисненого природного газу 
як моторного палива при заправці транспортних засобів (листи від 28.01.21 №255/01-11-21 та від 
09.02.21 №344/01-11-21).  

У березні представники Групи Нафтогаз взяли участь в онлайн зустрічах з експертами 
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Охоплені питання: проблемні питання видобутку і 
зберігання природного газу, ринку нафтопродуктів та транспортування нафти, розвитку 
альтернативного пального (природного газу) на транспорті, необхідність імплементації європейського 
законодавства в України, зокрема:  

 Директиви ЄС 2014/94 (Про розвиток інфраструктури для альтернативного пального на 
транспорті),  

 Директив ЄС 2019/1161 (Про розвиток чистого транспорту),  
 Директиви ЄС 2009/119 (Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів),  
 Регламенту №347 (Про проекти національного пріоритету).  

За підсумком зустрічей, МЕА розробить Огляд енергетичної політики України та рекомендацій для 
Уряду України для подальшої їх імплементації з метою посилення енергетичної безпеки, енергетичної 
незалежності, інтеграції інфраструктури до інфраструктури ЄС,  сталого розвитку енергетичного 
сектору  України та ін. 

Зазначені питання також обговорювалися 28.04.21 під час засідання Комітету ВРУ з інтеграції до 
ЄС. За підсумком обговорення Комітет планував підготувати звіт, і можливо рекомендації для ЦОВВ. 

257.  Проведення аудиту екологічних аспектів на підприємствах 
та за результатами аудиторських висновків розроблення 
відповідного плану заходів із запровадженням постійного 
контролю за його виконанням та моніторингу впливу 
діяльності підприємств на стан довкілля 

Міненерго Виконано 

Хід виконання:  
На підприємствах НАК “Нафтогаз України” аудит екологічних аспектів здійснюється відповідно до 

стандарту СОУ 74.3-20077720-036:2010 “Захист довкілля. Екологічний аудит об’єктів “Національна 
акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Основні положення” згідно із середньостроковим план-
графіком проведення аудитів. Всього проведено: у 2018 році - 4 аудити; 2019 – 4 аудити; 2020 – 2 
аудити (у зв’язку з карантинними обмеженнями), заплановано на 2021 рік – 5 аудитів.  

У березні в АТ «Укртрансгаз» (100% акцій належить НАК «Нафтогаз України») проводився 
зовнішній аудит органом з сертифікації TUV SUD Management Service GmbH, результатом якого 
отриманий аудиторський висновок, що АТ «Укртрансгаз» в галузі зберігання природного газу, 
впровадило та використовує наступні системи, які засвідчують отримані сертифікати: 

 ISO 14001:2015-менеджменту навколишнього середовища, № 12 104 51801 TMS та чинний 
до 11.03.24 р.; 

 ISO 500001:2018-енергетичного менеджменту, № 12 340 51737 TMS та чинний до 27.02.24 р.; 
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 ISO 9001:2015-менеджменту якості, № 12 100 51800 TMS та чинний до 14.03.24 р.; 
 ISO 45001:2018-менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці, № 12 117 51800 TMS та 

чинний до 31.05.24 р. 
За II кв. 2021 р. було проведено 2 аудити екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств 

НАК «Нафтогаз України» згідно з планом-графіком на 2021рік. 
Відомчий контроль з питань охорони довкілля здійснюється постійно-діючою комісією з перевірки 

стану охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони довкілля та цивільного 
захисту ДАТ «Чорноморнафтогаз». Комісією ПДК проводяться перевірки з відповідним оформленням 
актів та розробкою заходів по усуненню виявлених недоліків. В актах перевірки вказуються конкретні 
терміни і відповідальні особи за їх виконання.  

У лютому 2021 р. проведено перевірку стану охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього 
руху, охорони довкілля та цивільного захисту на об’єкті ПОЗ-3 Стрілкового газового родовища. За 
результатами виявлених недоліків вжито заходи щодо їх усунення. На виконання екологічних умов 
Висновку з оцінки впливу на довкілля від 02.07.2019 №7-03/12-2019493369/1 за 
проектом “Продовження промислового видобування вуглеводнів на Стрілковому газовому родовищі 
Акціонерним товариством “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” здійснюються роботи 
з післяпроектного моніторингу: 

 моніторинг кількісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та в 
ґрунті на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови; 

 моніторинг якості води Азовського моря та озера Сиваш; 
 моніторинг при розробці родовища. 

Через продовження карантинних заходів в Україні, аудит екологічних аспектів, як і усі інші аудити 
на об’єктах АТ «Укртрансгаз» буде проведений дистанційно, шляхом дистанційного опитування 
протягом року. За результатами аудиторських висновків буде розроблений відповідний план заходів із 
запровадженням постійного контролю за його виконанням та моніторингу стану довкілля від впливу 
діяльності об’єктів АТ «Укртрансгаз». 

258.  Розроблення проектів та прийняття нормативно-правових 
актів щодо запровадження вимог європейських норм 
викидів забруднюючих речовин та парникових газів під час 
проектування, реконструкції, модернізації, експлуатації та 
встановлення нового обладнання на виробничих об’єктах 

Міненерго Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди (далі – 75-та Директива), встановлено допустимі 

граничні значення викидів від ВСУ пилу, діоксиду сірки та оксидів азоту. При цьому країнам 
Енергетичного Співтовариства дозволяється застосування перехідних національних планів із 
пролонгацією строку досягнення деякими ВСУ вимог 75-ї Директиви. 

У той же час, вимоги 75-ї Директиви набувають чинності для всіх спалювальних установок у країнах 
Енергетичного Співтовариства з 01 січня 2024 року, а для установок, які беруть участь у механізмах 
перехідних національних планів, – з 01 січня 2028 року відповідно до рішення Ради Міністрів 
Енергетичного Співтовариства від 24 жовтня 2013 року № D/2013/05/MC-EnC. 

Термін часу, що залишився до введення в дію вимог 75-ї Директиви, поточний стан обладнання 
існуючих ВСУ в Україні, кількість яких становить понад 200 одиниць, значний обсяг робіт та обмежені 
фінансові ресурси операторів, що обслуговують ВСУ, не дозволяють Україні вчасно виконати 
європейські екологічні вимоги. Внаслідок недотримання таких вимог, переважна більшість установок 
має припинити роботу, що призведе до зменшення наявних потужностей у національній енергетичній 
системі та зниження виробітку електричної і теплової енергії. Можливість для України тимчасового 
відступу від вимог 75-ї Директиви шляхом впровадження перехідного національного плану має суттєве 
значення для енергетичної безпеки держави. 

Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (далі – НПСВ), 
схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 796 (зі змінами), представляє 
наміри України суттєво скоротити викиди від існуючих ВСУ та виступає механізмом відступу від 
негайного виконання вимог щодо граничних обсягів викидів, що дозволено статтею 32 75-ї Директиви. 

На сьогоднішній день в Україні фактичні обсяги викидів перевищують у декілька десятків разів 
норми європейської 75-ї Директиви. Зокрема, за SO2 – у 24 рази, NOx – 6 разів, пилу – 40 разів. 

Для найбільших вугільних спалювальних установок згідно з Додатком 3 до НПСВ визначено перелік 
запланованих заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин і строки їх впровадження. 

Строк дії НПСВ на реалізацію операторами ВСУ заходів зі скорочення викидів діоксиду сірки та 
пилу встановлено до 31.12.2028, а для викидів оксидів азоту – до 31.12.2033 через значну складність і 
вартість їх впровадження. Продовження строків перехідного плану для України узгоджено в рамках 
виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства й обумовлено необхідністю 
забезпечення збалансованої роботи Об’єднаної енергетичної системи (далі – ОЕС) України та 
пояснюється високою вартістю впровадження заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин. 

Поточний стан виконання НПСВ: 
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За строк дії НПСВ (2018-2028 роки для пилу та діоксиду сірки та 2018-2033 роки включно – для 
оксидів азоту) вітчизняні оператори об’єктів теплової генерації мають скоротити валові викиди пилу на 
97 %, діоксиду сірки – на 95 %, оксидів азоту – на 72 %. 

За рахунок зниження споживання електричної енергії й стрімкого зростання виробництва об’єктами 
із негарантованою потужністю, обсяги генерації на ТЕС і ТЕЦ, а разом із цим, і обсяги викидів 
забруднюючих речовин, – знижуються. 

На сьогодні, навіть за відсутності проведення робіт із екологізації ВСУ, Україна виконує НПСВ, і за 
умови збереження загального тренду викидів забруднюючих речовин виконуватиме свої зобов’язання 
до 2024 року включно (за прогнозами НАН України). 

 

ЦІЛЬ 1.8.2.  

Складові сектору безпеки і оборони України мінімізують вплив  

своєї діяльності на стан довкілля і екосистему,  

здоров’я персоналу і населення 

 
 Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
259.  Забезпечення виконання робіт із вилучення радіоактивних 

відходів з могильника на військовому об’єкті “Делятин” 
Міноборони (смт Делятин Івано-Франківської області) та їх 
довгострокове зберігання у безпечному і захищеному стані 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Після завершення проєкту міжнародної технічної допомоги «Реабілітація майданчика сховища 

радіоактивних відходів в Україні. Поводження з радіоактивними відходами на майданчику «Цибулеве», 
ДАЗВ та Міноборони направили листи до Організації НАТО з підтримки та постачання в Україні щодо 
започаткування наступного проєкту «Захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в 
могильнику радіоактивних відходів «Делятин» (в/ч А1807 Міністерства оборони України, смт Делятин 
Івано-Франківської області), відповідно до Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Організацією НАТО з підтримки і постачання в Україні про перезахоронення радіоактивних відходів, 
що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. Наразі відбувається процес 
пошуку коштів для наповнення Трастового фонду НАТО з ліквідації радіоактивних відходів з метою 
виконання наступного проєкту на об’єкті «Делятин». 

260.  Проведення дослідження ділянки місцевості могильника 
радіоактивних відходів, що розташований на військовому 
об’єкті “Делятин” Міноборони (смт Делятин Івано-
Франківської області), зокрема для техніко-економічної 
оцінки та технічного завдання для вилучення радіоактивних 
відходів та реабілітації майданчика сховища і передачі їх на 
безпечне та захищене зберігання спеціалізованим 
підприємствам 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В рамках проведення дослідження ділянки місцевості, на якій розташований могильник, складено 

опис та технічне завдання для започаткування проєкту. Станом на 15.03.21 зазначені матеріали 
знаходяться на розгляді у сторони НАТО для прийняття відповідного рішення. 

261.  Створення нових природоохоронних територій на землях 
об’єктів складових сектору безпеки і оборони 

Міндовкілля Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Міндовкілля у І півріччі 2021 року велася робота щодо створення на території Болградського району 

Одеській області ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Тарутинський Степ». На 
підставі інформації, надісланої Одеською ОДА підготовлено матеріали до проєкту створення цього 
заказника. 

262.  Проведення моніторингу стану екологічно небезпечних 
об’єктів Донецької та Луганської областей, Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя 

Міндовкілля Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Мінреінтеграції розглядає можливість створення геоінформаційної системи для моніторингу та 

прогнозування екологічних проблем на території України, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють владних повноважень. Розроблені вимоги до технічного завдання для створення 
геоінформаційної системи. Наразі тривають переговори з міжнародними донорами щодо фінансування 
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розробки технічного завдання. З огляду на тематику, це складне вузькоспеціалізоване завдання, що 
вимагає залучення відповідних спеціалістів на конкурсній основі, які мають досвід створення подібних 
систем. 

263.  Проведення аналізу проблемних питань в екологічній сфері 
та здійснення взаємодії і обміну інформацією між 
центральними органами виконавчої влади та 
підприємствами для визначення шляхів вирішення 
проблемних питань підприємств, що можуть становити 
екологічну загрозу 

Мінреінтеграції Виконано 

Хід виконання:  
Мінреінтеграції здійснює постійну взаємодію з Міндовкілля, ОДА у Донецькій, Луганській та 

Херсонській областях та на основі зібраної інформації актуалізувало Базу даних багатотоннажних 
накопичувачів рідких промислових відходів України, які знаходяться у Херсонській, Донецькій та 
Луганській областях, зокрема  на підконтрольних та на тимчасово непідконтрольних уряду територіях 
(далі - Базу даних). Базу даних розміщена на сайті Мінреінтеграції. 

264.  Забезпечення своєчасного виконання Плану заходів з 
організації робіт гуманітарного розмінування звільнених 
територій Донецької та Луганської областей на 2021 рік 

Міноборони 
ДСНС 

Виконано 

Хід виконання:  
Протягом І кварталу групами розмінування ЗСУ, ДССТ та ДСНС у зоні проведення ООС на 

території Донецької та Луганської областей знешкоджено (знищено) 5 617 вибухонебезпечних 
предметів, при цьому перевірено (очищено) - 44,2 га територій, обстежено 261,24 га. 

Протягом ІІ кварталу групами розмінування ЗСУ, ДССТ та ДСНС в зоні проведення ООС на 
території Донецької та Луганської областей знешкоджено (знищено) – 10 656 вибухонебезпечних 
предметів, при цьому перевірено (очищено) – 682 га територій, обстежено – 682 га. 

265.  Опрацювання та забезпечення обліку звітів щодо виконання 
підрозділами Збройних Сил, ДСНС, неурядовими 
організаціями заходів нетехнічного обстеження, технічного 
обстеження, очищення (розмінування) територій Донецької 
та Луганської областей, а також своєчасне внесення даних 
до Інтерактивної карти територій, забруднених мінами та 
вибухонебезпечними предметами 

Міноборони 
ДСНС 

Виконано 

Хід виконання:  
Міноборони у першого півріччя здійснено опрацювання, облік та внесення даних до Системи 

управління інформацією з протимінної діяльності. 
Упродовж першого півріччя до загальної бази даних ДСНС внесено майже 2 680 донесень про 

виконання підрозділами ДСНС завдань за призначенням, із яких майже 530 донесень про проведення 
нетехнічного і технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними 
предметами та понад 2 150 донесень щодо реагування на випадки виявлення населенням боєприпасів та 
виконання планових робіт із очищення територій від вибухонебезпечних предметів. 

266.  Забезпечення утилізації звичайних боєприпасів і 
протипіхотних мін типу ПФМ-1 відповідно до уточнених 
переліків та фінансових внесків держав — членів НАТО та 
держав-партнерів 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
В рамках виконання проєкту Трастового фонду НАТО з утилізації в Україні легких озброєнь (ЛО), 

стрілецької зброї (СЗ), звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 утиліовано 1233,837 
тонн звичайних видів боєприпасів. 

Агенція НАТО з підтримки і постачання (NSPA) листом від 27.04.2020 № 
О/2020/40.6TrustFund/64/vth поінформувала Міноборони, що ініціює проведення міжнародного 
тендерного процесу, відкритого для всіх учасників торгів з усіх держав-членів НАТО та України. 
Тендерна процедура триває. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.9.  

Міжнародна спільнота сприймає Україну  

як надійного партнера у системі міжнародної безпеки 

 

 

 

 

 

Виконано    46,7% 

Триває виконання              45,1% 

Скасовано / перенесено 8,2% 

ЦІЛЬ 1.9.1.  

Україна скоординовано з міжнародними партнерами застосовує  

політико-дипломатичні засоби з метою відновлення своєї  

територіальної цілісності в умовах збройної агресії Російської Федерації 

 
 Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
267.  Продовження роботи з міжнародними організаціями з 

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

МЗС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Українська сторона продовжувала активно використовувати щотижневі засідання Форуму 

безпекового співробітництва ОБСЄ як ключовий переговорний орган у сфері міжнародної та військової 
безпеки та як основний загальноєвропейський майданчик для донесення до міжнародної спільноти 
позиції України з актуальних проблем сучасної військово-політичної ситуації в Європі, задля:  

 зосередження уваги на російсько-українському конфлікті; протидії дезінформаційній 
кампанії РФ; доведення до держав-учасниць доказів безпосередньої участі РФ у конфлікті на 
Донбасі, порушенні Мінських домовленостей, концентрації військ РФ на кордоні з 
Україною; стимулювання держав-учасниць ОБСЄ та міжнародної спільноти до активної 
підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, продовження дипломатичного 
тиску на РФ для відновлення нею повного та неухильного дотримання основоположних 
норм та принципів ОБСЄ та міжнародного права, а також до демілітаризації та деокупації 
суверенної території України; 

 доведення до учасників ОБСЄ сигналів щодо зацікавленості України у збереженні єдності 
міжнародної коаліції на підтримку України з протидії російській збройній агресії; 

 демонстрації Москві та її сателітам наявності широкої міжнародної підтримки України у 
Європі; 

 привернення уваги держава-учасниць ОБСЄ до фактів організації та підтримки РФ 
терористичних угруповань на ТОТ Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки 
Крим; засудження протиправних дій РФ по підготовці та направленню іноземних бойовиків-
терористів для участі у військових діях на Донбасі;  

 викриття фактів мілітаризації Росією ТОТ АР Крим і м. Севастополь та Азово-
Чорноморського регіону у контексті загроз не лише Україні, а й регіональній безпеці. 

46,7 

45,1 

8,2 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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Поінформовано інституції ООН, Ради Європи, ОБСЄ та ЮНЕСКО про триваючу російську агресію, 
зокрема, як під час зустрічей з офіційними представниками організацій, так й виголошення та 
розповсюдження відповідних заяв у рамках регулярних засідань їхніх головних органів. 

Шведське головування в ОБСЄ продемонструвало активну та наступальну позицію щодо підтримки 
ініціатив України шляхом термінового скликання консультацій у рамках ОБСЄ на виконання положень 
Віденського документа (2011) з метою отримання офіційних роз’яснень РФ щодо незвичайної 
військової активності, а також спільного засідання у форматі «Форум безпекового співробітництва – 
Постійна рада ОБСЄ» (14.04.21). 

У ході візиту Діючої голови ОБСЄ, Міністра закордонних справ Швеції А.Лінде в Україну 13-
15.06.21 Шведське головування в ОБСЄ підтвердило пріоритетність підтримки триваючих зусиль в Н4 і 
ТКГ для сталого політичного врегулювання російсько-українського конфлікту у відповідності до 
принципів і зобов’язань ОБСЄ з повною повагою до суверенітету, територіальної цілісності та 
незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

Підготовлено та передано до Секретаріату Міжнародної морської організації (ІМО) для реєстрації як 
офіційного документа та розповсюдження серед держав-членів Організації, держав-спостерігачів та 
профільних міжнародних неурядових організацій із консультативним статусом – ноту щодо фактів 
порушення норм Конвенції ООН з морського права 1982 та релевантних документів ІМО з питань 
регулювання навігації у морських районах навколо тимчасово окупованої АР Крим, а також факту 
блокування Росією проходу через Керченську протоку (Circular Letter No.4402). 

У рамках підготовки до засідання Ради керуючих МАГАТЕ (07-11.06.21) ПУ оперативно передало на 
розгляд швейцарської сторони позиційний документ (non-paper) щодо рішення МАГАТЕ про 
відкликання «розширеного висновку» України за результатами 2020. Швейцарська сторона з 
розумінням сприйняла викладену інформацію та відзначила вагомість занепокоєння Києва щодо 
триваючої мілітаризації Кримського півострова, що може призвести до розміщення там ядерної зброї, а 
також можливими катастрофічними наслідками неправильного поводження з ядерним матеріалом 
представниками контрольованих Москвою НЗФ на території ОРДЛО. 

За підсумками Саміту НАТО 14.06.21 схвалено Комюніке, в якому держави-члени Альянсу засудили 
агресію РФ проти України та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності 
України. 

268.  Проведення на постійній основі міжнародної інформаційної 
кампанії з поширення інформації про позицію України 
стосовно питань, пов’язаних із збройною агресією 
Російської Федерації проти України 

МЗС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
20.02-16.03.21 року проведено масштабну  міжнародну інформаційну кампанію «Сім років збройної 

агресії РФ проти України», у рамках якої привернуто увагу світової спільноти до триваючої агресії РФ 
проти України, тимчасової окупації АР Крим та м.Севастополь та наслідків цієї агресії не тільки для 
України, а й для світу.  

МЗС спільно із ЗДУ провело масштабну міжнародну інформаційну кампанію «Learn-Check-Act» 
(«Дізнайся-Перевір-Дій»), щоб захистити європейських партнерів та застерегти громадськість від 
підтримки злочинних дій Росії (20.04.-20.05.21). 

ПУ в США на постійній основі інформує впливові американські чинники та громадськість про 
позицію України з питань, пов’язаних з окупацією АРК та збройною агресією РФ на Сході України. В 
умовах триваючої пандемії це відбувається переважно шляхом проведення віртуального спілкування, 
листування з американськими колегами та участі керівника і дипломатів ПУ в США у вебінарах.  

Місією України при НАТО щотижнево: на основі матеріалів від Головного командного центру ЗСУ 
здійснюється доведення до заступника Генерального секретаря НАТО, Міжнародного військового 
штабу, Військового керівництва НАТО та Військових представників країн НАТО воєнно-стратегічної 
обстановки навколо України та у зоні проведення операції Об’єднаних  сил; у дайджесті українських 
новин доводиться інформація до керівництва НАТО та дипломатичних установ країн, що розташовані 
на території Королівства Бельгії, із висвітленням ситуації у зоні проведення операції Об’єднаних  сил.  

Канада продовжує політику невизнання і активно взаємодіє з Україною на міжнародних 
майданчиках. РФ визнається агресором. Канада була активним учасником міністерського засідання 
Групи Семи 18.03.21, за результатами якого прийнято відповідну підсумкову заяву із засудженням дій 
РФ в Україні у т. ч. в Криму. 

23.04.21 Україна та Грузія на рівні міністрів закордонних справ були представлені в якості 
запрошених сторін на засіданні глав зовнішньополітичних відомств Тристороннього формату Румунія-
Польща-Туреччина. За результатами засідання ухвалена Спільна заява міністрів закордонних справ 
Румунії, Польщі та Туреччини, в якій висловлюється стурбованість безпековою ситуацією на східному 
фланзі НАТО та регіоні Східного сусідства, зокрема в Україні та навколо України, що спричинено 
переміщенням Росією військової сили та техніки. 

10.05.21 за результатами саміту Бухарест-9 (учасники в якості запрошених сторін – Президент США 
Джозеф Байден та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг) ухвалена Спільна заява глав держави 
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Бухарест-9, в якій агресивні дії Росії проти України визнаються такими, що представляють загрозу 
трансатлантичній безпеці та міжнародному порядку, заснованому на правилах. 

На постійній основі серед представників уряду, МЗС, політичних кіл, ЗМІ Японії здійснюється 
робота з поширення інформації про позицію України стосовно питань, пов’язаних зі збройною агресією 
Росії проти України.  

Зазначені питання були постійною темою під час активної організації та участі українських 
офіційних представників в інформаційних заходах, програмах та інтервю закордонним медіа, зокрема у 
Азербайджані, Албанії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Іспанії, Латвії, Молдові, 
Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Туреччині, Угорщини, 
Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, США.   

269.  Продовження роботи з метою закріплення принципу 
невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим на 
офіційному політичному рівні з міжнародними 
організаціями на рівні укладення і застосування 
міжнародних договорів та на рівні економічних контактів 

МЗС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Забезпечено виголошення керівництвом ЄС політичних заяв, у т.ч. у рамках міжнародних 

організацій, щодо збереження Євросоюзом  політики невизнання спроби анексії АРК та м.Севастополь 
до моменту повного відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.  

По завершенню віртуального засідання РБ ООН з проблематики імплементації Мінських 
домовленостей держави-члени ЄС, що входять до складу РБ (Франція, Ірландія, Естонія), ФРН і Бельгія 
(члени попереднього складу РБ) а також Велика Британія та Норвегія здійснили (віртуальний) спільний 
підхід до ЗМІ із засудженням триваючої збройної агресії РФ проти України (11.02.21).  

За підсумками заходу в ООН, проведеного Постійним представництвом РФ при ООН, присвяченому 
тимчасово окупованому Криму, 19 країн оприлюднили спільну заяву щодо підтримки суверенітету і 
територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової 
окупації Криму, порушень прав людини, які вчиняються окупаційною адміністрацією на півострові 
(17.03.21).  

25.02.21 Держсекретар США Е.Блінкен у заяві підкреслив, що США ніколи не визнають спробу 
анексії Криму Росією. У законопроєкті “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security 
Partnership Act) міститься, серед іншого, зобов’язання американської сторони продовжувати не 
визнавати незаконну спробу анексії Криму.   

19.05.21 Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу одноголосно підтримав 
законопроєкт “Про заборону Уряду США визнавати претензію РФ щодо суверенітету над Кримом”. 

Міністри закордонних справ країн G7 у заяві від 18.03.21 поновили підтримку територіальній 
цілісності, незалежності та суверенітету України та невизнання зміни статусу Криму. У заяві також 
висловлено підтримку ініціативи «Кримська платформа».  

В рамках НАТО протягом звітного періоду як керівництво Альянсу, так і союзники неодноразово 
заявляли на різних рівнях щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України. Генсек 
НАТО порушував зазначене питання в ході своїх прес-брифінгів та виступів на різноманітних форумах 
і конференціях. Підтримка України була офіційно відображена і в Річному звіті Генерального секретаря 
НАТО за 2020 рік, який було оприлюднено 16.03.21. 

27.04.21 під час відеоконференції створено Групу підтримки Кримської платформи ПА НАТО. 
11.05.21 Комітет міністрів РЄ ухвалив рішення «Ситуація в Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі (Україна)», 23.06.21 – ухвалення Резолюції ПАРЄ «Ситуація з кримськими татарами». 
13 та 14.06.21 схвалено заяву лідерів держав Групи семи та Комюніке Брюссельського саміту НАТО, 

в яких було засуджено агресію Росії протиУкраїни та підтримано територіальну цілісність нашої 
держави. 

Латвія оприлюднила низку заяв/коментарів, у яких підтвердила підтримку суверенітету та 
територіальної цілісності України та невизнання тимчасової окупації, зокрема 14.05.21 у Сеймі 
Латвійської Республіки створено депутатську групу підтримки Кримської платформи. 

21.04.21 Комітет закордонних справ Сейму ЛР ухвалив заяву «Про суверенітет і територіальну 
цілісність України».   

270.  Продовження інформування міжнародного співтовариства 
про хід переговорів з врегулювання російсько-українського 
конфлікту в рамках Нормандського формату і 
Тристоронньої контактної групи та позицію України у 
рамках переговорів 

МЗС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Докладалися зусилля для реалізації рішень Паризького саміту лідерів держав «Нормандського 

формату» (Н4) 09.12.19 та досягнення прогресу в політико-дипломатичному врегулюванні російсько-
українського збройного конфлікту. У ІІ кварталі проведено 2 зустрічі політичних радників лідерів Н4 у 



91 

 

режимі відеоконференції (19.04 та 26.05.21). 
Забезпечено підготовку та проведення 5 раундів консультацій у рамках Тристоронньої контактної 

групи (ТКГ) та її робочих підгруп. 
Попри деяку стабілізацію безпекової ситуації поблизу лінії розмежування на Донбасі, дотримання у 

цілому режиму припинення вогню та зменшення втрат серед військовослужбовців та мирного 
населення, результативна робота ТКГ на практично усіх напрямах (соціально-економічний, 
гуманітарний, безпековий, політичний) блокується російською стороною, яка відмовляється 
обговорювати і приймати навіть ті рішення, що були погоджені на експертному рівні (зокрема, це 
стосується Оновленого плану розмінування на 19 погоджених ділянках, домовленості щодо 4 нових 
ділянок розведення сил та засобів, забезпечення повноцінного функціонування КПВВ «Золоте» і 
«Щастя», подальшого взаємного звільнення утримуваних осіб тощо). 

Дипломатичні установи України у межах своєї діяльності забезпечують регулярне інформування 
міжнародних партнерів про стан виконання Україною своїх зобов’язань за Мінськими угодами та 
домовленостями лідерів держав «Нормандського формату», зокрема Загальних узгоджених висновків 
Паризького саміту Н4 від 09.12.2019. 

Зазначені питання залишалися обов’язковим пунктом порядку денного контактів на усіх рівнях з 
іноземною стороною.  

271.  Проведення консультацій та здійснення заходів, необхідних 
для подальшого зміцнення безпеки у європейському регіоні 
на двосторонньому рівні 

МЗС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Японська сторона продовжує надавати підтримку зусиллям України у протидії збройній агресії РФ 

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, насамперед у рамках 
діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та у контексті надання гуманітарної 
допомоги.  

Зазначені питання обговорювалось під час зустрічі /консультацій: 
 з Генеральним секретарем МЗС Австрії; 
 на рівні директорів департаментів МЗС України та Угорщини; 
 на рівні Заступника Міністра закордонних справ України та Заступника Державного 

секретаря МЗЕЗС Угорщини;  
 на рівні заступників міністрів закордонних справ України і Чехії. 

272.  Продовження діяльності щодо правового супроводу справ 
України проти Російської Федерації 

МЗС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Супроводження в Міжнародному суді ООН позову проти Російської Федерації щодо застосування і 

тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації: Вжито заходів з метою недопущення необґрунтованого затягування 
розгляду справи з боку Російської Федерації. Упереджено спробу подовжити дедлайн подання Росією 
Контр-Меморандуму у справі на 6 місяців. На запит Секретаріату Суду здійснено заміну тексту одного 
з Додатків до Меморандуму України. 

Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського 
права, справи щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морі і у Керченській протоці: 
здійснюється підготовка оновленого Меморандуму по суті справи для подання Арбітражному 
трибуналу. 20.05.21 Україною подано оновлений Меморандум по суті справи. РФ має подати Контр-
Меморандум до 21.02.22. 

Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського 
права, справи щодо затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів: 
фіналізовано та подано 27.01.21 Письмову Відповідь на заперечення РФ юрисдикції Арбітражного 
трибуналу на розгляд справи. Крім того, Україна звернулась до арбітражного трибуналу з проханням 
невідкладно призначити дати усних слухань щодо юрисдикції у цій справі з огляду на триваючі 
порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права. 16.03.21 Арбітражний трибунал 
призначив усні слухання з питань юрисдикції у цій справі на 11-16.10.21. 

Офісом Генерального прокурора спільно з правозахисною організацією «Українська Гельсінська 
спілка з прав людини» до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду 25.02.2021 скеровано 
інформаційне повідомлення стосовно переслідування журналістів Російською Федерацією на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. 

273.  Продовження роботи, спрямованої на відстоювання в 
міжнародних судових інституціях інтересів України щодо 
відшкодування шкоди, заподіяної державі Україна, її 
громадянам та юридичним особам Російською Федерацією у 
зв’язку з тимчасовою окупацією території України, 
провадженням незаконної економічної діяльності на 

МЗС 
 

Виконано 
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тимчасово окупованих територіях України 

Хід виконання: 
МЗС, у межах компетенції, здійснює координацію заходів щодо захисту порушених унаслідок 

тимчасової окупації частини території України майнових прав держави Україна, які вживаються або 
плануються окремими українськими інвесторами в рамках Угоди між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.  

З 2014 року низка українських державних та приватних компаній подали позови проти Росії до 
міжнародних арбітражів у Нідерландах, Франції та Швейцарії. Зокрема, до інвестиційного арбітражу 
вдалися (або планують вдатися) НАК "Нафтогаз", НАК "Укренерго", "Ощадбанк", "ПриватБанк", 
Адміністрація морських портів та ДП "НАЕК "Енергоатом", "Укрнафта", ДТЕК "Крименерго", Ігор 
Коломойський та аеропорт Бельбек, ТОВ "Стабіл", "Everest Еstate LLC" та інші.  

Остаточні рішення винесено у чотирьох справах, і всі вони на користь інвесторів. У низці справ вже 
є рішення щодо юрисдикції на користь українських інвесторів, та наразі розглядається питання розміру 
відшкодування.  

Мін’юстом реалізуються заходи із захисту прав та інтересів громадян та держави в Європейському 
суді з прав людини. Наразі Мін’юстом подано дев’ять міждержавних заяв проти Росії. Після об’єднання 
Судом декількох заяв, наразі на розгляді ЄСПЛ перебувають чотири міждержавні справи України проти 
Росії. 

274.  Продовження роботи із забезпечення представництва 
України у Європейському суді з прав людини під час 
розгляду міждержавних справ України проти Російської 
Федерації щодо порушень прав людини на тимчасово 
окупованій території України, подання за наявності на 
розгляд Європейського суду з прав людини нових позовів 
України проти Російської Федерації 

Мін’юст 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Продовжується здійснення захисту інтересів України у ЄСПЛ, у провадженні якого знаходиться 4 

міждержавні справи України протии Російської Федерації:  
 «Україна проти Росії (щодо Криму)» за №№ 20958/14, 38334/18 (щодо порушень прав людини 

на тимчасово окупованій РФ території АРК),  
 «Україна та Нідерланди проти Росії» за №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (щодо порушень 

прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей),  
 «Україна проти Росії (VIII)» за № 55855/18 (щодо захоплених українських моряків),  
 «Україна проти Росії» за № 10691/21 (щодо політичних вбивств). 

Справи перебувають на стадії розгляду ЄСПЛ питання щодо їх прийнятності. 

275.  Забезпечення виконання Угоди між Україною та 
Королівством Нідерландів про міжнародне правове 
співробітництво щодо злочинів, пов’язаних із збиттям літака 
рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року 

Офіс Генерального 
прокурора 
Мін’юст 
МЗС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
МЗС забезпечувався юридичний супровід у контексті розгляду Окружним судом м. Гаага, 

Королівство Нідерланди, кримінальної справи проти 4 підсудних (Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег 
Пулатов та Леонід Харченко), про збиття над Донбасом пасажирського авіалайнера Малайзійських 
авіаліній рейсу МН17.   

Призначено слухання по суті на 07.06.21. Очікується, що суд зосередить свою увагу на таких 
ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних 
тощо.  

Мін’юстом на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 
року, Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо 
злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, 
отримано та забезпечено виконання 1 запиту компетентного органу Королівства Нідерландів про 
міжнародну правову допомогу (виконання окремих процесуальних дій з метою допиту свідків). 

276.  Продовження застосування існуючих та додаткових 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій) до фізичних та юридичних осіб, які провадять 
незаконну економічну діяльність на тимчасово окупованих 
територіях України, а також тих, чиї дії створюють загрозу 
національним інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, а також порушують 
права людини та норми міжнародного гуманітарного права 
на тимчасово окупованих територіях України 

Апарат РНБО Виконано 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_002-17/sp:max10#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_002-17/sp:max10#n2
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Хід виконання: 
Відповідно до Закону України “Про санкції”, з метою захисту національних інтересів, національної 

безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України РНБО у І кварталі прийнято 4, пов’язаних з 
російською агресією проти України, рішення Ради щодо застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): від 29.01.21, уведене в дію Указом Президента 
України від 29.01.21 № 36, від 02.02.21, уведене в дію Указом Президента України від 02.02.21 № 43, від 
19.02.21, уведене в дію Указом Президента України від 19.02.21 № 64, від 26.02.21, уведеним в дію 
Указом Президента України від 27.02.21 № 81. 

КМУ прийнято 2 розпорядження про внесення пропозицій щодо застосування санкцій:  
 від 26.05.21 № 526-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», внесено на розгляд 
РНБО пропозиції щодо застосування санкцій строком на три роки до 11 громадян РФ – 
представників сфери культури і мистецтва у зв'язку з їх демонстративним умисним 
порушенням встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. 
Севастополя і виїзду з неї, організацією концертних та інших публічних заходів на 
зазначеній території; 

 від 09.06.21 № 615-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», внесено на розгляд 
РНБО пропозиції щодо застосування санкцій строком на три роки до фізичних та юридичних 
осіб, які причетні до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на 
виправдання збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації частини її території, 
популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційної адміністрації РФ. 

Санкції пропонується застосувати терміном на 3 роки проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, 
зареєстрованих у 8 країнах. 

Відповідно до Закону України “Про санкції”, за звітний період уведено в дію указами Президента 
України 19 рішень РНБО України  щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, які провадять незаконну економічну 
діяльність на тимчасово окупованих територіях України, а також тих, чиї дії створюють загрозу 
національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, 
порушують права людини та норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих 
територіях України.  

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

МКІП Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Мінреінтеграції підготовлено та разом із заінтересованими органами опрацьовується 5 проектів 

розпоряджень КМУ про внесення пропозицій щодо застосування санкцій. 

278.  Продовження діяльності, спрямованої на консолідацію 
міжнародної позиції з питання збереження існуючих та 
застосування додаткових спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації 

МЗС Виконано 

Хід виконання: 
Зберігалося послідовне застосування ЄС усіх трьох пакетів обмежувальних заходів, що стосуються 

російської агресії проти України. Продовжено термін дії санкцій ЄС, запроваджених у зв’язку зі 
спробою анексії Російською Федерацією АР Крим та м.Севастополь (до 23.06.22) та економічних і 
секторальних санкцій (до січня 2022 року). 

Забезпечено подовження санкцій ЄС проти  177 фізичних і 48 юридичних осіб, причетних до 
порушення територіальної цілісності України.  

За підсумками засідань Європейської Ради 24-25.05 та 24-25.06.21 підтверджено актуальність П’яти 
керівних принципів, що регулюють відносини ЄС-РФ, серед яких першим є повне виконання Мінських 
домовленостей як ключова передумова будь-якої суттєвої зміни у відносинах ЄС з Росією. 

Стороною ЄС враховано позицію України в частині необхідності подальшого запровадження 
санкцій ЄС щодо РФ в разі чергової ескалації Росією безпекової ситуації в Україні. Спільна стратегічна 
комунікація щодо відносин ЄС-РФ [the Joint Communication on EU-Russia Relations], розроблена 
Високим представником ЄС Ж.Боррелем та Європейською Комісією (16.06.21), передбачає, що ЄС 
продовжуватиме відповідати на негативні кроки уряду РФ відповідним чином, що може включати 
зміцнення та розширення існуючих санкційних режимів ЄС щодо РФ, а також/або запровадження 
додаткових обмежувальних заходів у разі потреби». У висновках засідання Європейської Ради 24-
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25.06.21 закріплено, що з метою забезпечення скоординованої та сильної відповіді на підривні та 
незаконні дії РФ сторона ЄС задіюватиме увесь наявний інструментарій. У цьому зв’язку Високому 
представнику ЄС та Європейській Комісії доручено розробити та представити опції щодо додаткових 
обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції. 

Питання щодо необхідності посилення санкційного тиску з боку США на РФ на регулярній 
системній основі порушується ПУ в США перед представниками РНБ США, американського Конгресу, 
Державного департаменту та Міністерства фінансів США. 26.01.21 був здійснений виступ в 
університеті ім. Дж. Вашингтона (м. Вашингтон) для слухачів, які готує Держдепартамент з питань 
агресії РФ. Посольство передало американській стороні матеріали презентації Міністра оборони 
України для послів НАТО, які містили також дії та прогрес України шляху приєднання до НАТО.  

На розгляд МЗС Канади передано список порушників прав людини на території окупованого Криму 
з метою їх можливого включення до санкційного списку у відповідності до Закону Магнітського. 
04.03.21 питання було предметом обговорення Спецпредставника України з питань санкційної політики 
МЗС з представниками МЗС Канади. 

Офіційний Токіо продовжує зберігати режим санкцій відносно РФ. Водночас, важливо 
усвідомлювати той факт, що, станом на сьогодні, японські санкції відносно РФ, на відміну від санкцій 
США та ЄС, мають вкрай обмежений характер, і тому для японської сторони набагато простіше 
формально виконувати свої санкційні зобов’язання, одночасно розвиваючи політичний діалог та 
економічну співпрацю з РФ.  

Питання щодо необхідності посилення санкційного тиску з боку США на РФ на системній основі 
порушується МЗС та ЗДУ в США у ході зустрічей та бесід, у т.ч. перед представниками РНБ, Конгресу, 
Державного департаменту та Міністерства фінансів. 15.04.21 Президент Дж.Байден підписав 
Виконавчий Указ “Блокування власності у зв’язку з визначеною шкідливою діяльністю уряду 
Російської Федерації”, яким оголошено національну надзвичайну ситуацію та розширені повноваження 
Адміністрації США по нарощуванню санкційного тиску на РФ. Того ж дня Мінфін США на виконання 
положень зазначеного Указу запровадив санкції проти російського суверенного боргу, а також низки 
технологічних компаній, що підтримують зусилля російських розвідувальних органів з проведення 
зловмисних кібероперацій проти США. Крім того, Мінфін запровадив санкції проти 5 фізичних та 3 
юридичних осіб, причетних до триваючої окупації РФ Криму, а також жорстких порушень прав людини 
на території АРК. Також були запроваджені санкції проти 16 юридичних та 16 фізичних осіб, 
причетних до спроб втручання в американські вибори 2020 року за вказівкою Уряду РФ. 21.04.21 
Комітет із закордонних відносин Сенату США одностайно схвалив законопроєкт «Про партнерство з 
Україною у сфері безпеки», який містить положення про застосовування США санкцій, передбачених 
Законом “Про захист енергетичної безпеки Європи” для стримування зловмисних дій Росії на шкоду 
Україні. 21.05.21 Мінфін США на виконання положень Закону «Захищаючи європейську енергетичну 
безпеку» запровадив санкції проти низки російських юридичних осіб та суден, залучених до 
будівництва «Північного потоку – 2». У зв’язку з російською агресією проти України у відповідності до 
Закону «Про протидію супротивникам Америки через санкції” станом на червень 2021 року Мінфін 
США запровадив санкції проти 279 фізичних осіб та 200 юридичних осіб та організацій, а також 
секторальні санкції проти 291 юридичної особи. Крім того, заблокованими є 9 суден. 

Албанія одна з шести країн не членів ЄС, яка продовжила санкції проти Росії і зобов’язалася 
забезпечити відповідність національної політики зі згаданим рішенням Ради ЄС.  

279.  Проведення на регулярній основі заходів з інформування 
громадськості у державах — членах НАТО та державах-
партнерах про загрози від збройної агресії Російської 
Федерації проти України для міжнародного миру і безпеки, 
необхідність застосування санкцій до Російської Федерації 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
У рамках інформаційної кампанії МЗС «Сім років збройної агресії РФ проти України» підготовлено 

і поширено ресурсами ЗДУ у державах-членах та партнерах НАТО візуальний контент (інфографіку) 
про загрози, які становить збройна агресія РФ проти України для міжнародного миру і безпеки, а також 
про важливість збереження санкцій проти  РФ.  

18.03.21 року зусиллями МЗС України та ЗДУ було забезпечено сильний сигнал підтримки України 
та засудження агресії РФ від міністрів закордонних справ G7, а також міцну підтримку Кримської 
платформи. 

01.04.21 опубліковано заяву Міністра закордонних спра України у зв’язку із системним 
загостренням Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі 
небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. 

01.04.21 опубліковано спільну заяву міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви й України у 
світлі триваючої російської ескалації та нарощування військової присутності вздовж кордонів України, 
зокрема:  

 висловили незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у межах її 
міжнародно визнаних кордонів; 
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 підтримали прагнення України європейського та євроатлантичного членства, як це було 
заявлено у декларації Бухарестського саміту НАТО; 

 заохотили Україну продовжувати необхідні реформи для досягнення цієї мети; 
 висловили жаль щодо триваючого російського військового нарощування та концентрації 

збройних сил у безпосередній близькості до українських кордонів та на окупованому і 
незаконно анексованому кримському півострові; 

 закликали РФ припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння, 
продемонструвавши прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з 
Віденським документом та дотримуючись принципів та зобов'язань ОБСЄ; 

 привітали непохитну відданість України політичному вирішенню конфлікту; 
 зобов’язались розвивати та посилювати двосторонню та багатосторонню співпрацю у сфері 

безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та 
дезінформації, гібридним загрозам та координувати зусилля для вирішення спільних 
викликів у сфері енергетичної безпеки. 

У березні-квітні Центром регіональних досліджень НІСД проведено: 
 лекції для слухачів магістратури Воєнної Академії ЗС «Александру чел Бун» (Молдова) на 

теми «Агресія Росії проти України: досвід гібридної війни», «Агресія Росії проти України: 
уроки для Молдови»; 

 виступ «Hybrid threats to the Ukrainian part of te Danube region» під час експертного 
обговорення «Hybrid Threats: Defining Understanding and Counteraction in the Context of the 
EU Strategy for the Danube Region (Regional Experience and National Approaches)». 

280.  Продовження моніторингу реалізації Чорноморського 
пакета безпекових заходів НАТО, а також вивчення 
доцільності його розширення 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
Продовжується моніторинг реалізації Чорноморського пакета безпекових заходів НАТО. За звітній 

період проведено такі заходи: 
 19-21.04. - консультативні візити (засобами відео-конференц зв’язку) з підготовки 

самооцінки 1 рівня (SEL1) двох патрульних катерів типу “Island” (Р190, P191) та оцінки 
НАТО 1 рівня (NEL1) доглядової команди ВМС ЗС України із залученням експертів Штабу 
командування ВМС НАТО “Нортвуд” (м. Лондон, Великобританія); 

 05-06.05. – відеоконференція з декларування роти морської піхоти ВМС ЗСУ до Спільного 
фонду оперативних сил та можливостей із залученням експертів Головного управління 
партнерства СКО; 

 25.05. – відеоконференція з питань координації портового візиту до п. Одеса кораблів 
з’єднань Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) у період 03-09.07.021. До 
конференції залучались експерти Штабу командування ВМС НАТО “Нортвуд”, офісу 
Представництва НАТО в Україні та Командування ВМС ЗС України; 

 10-11.06. – вебінар за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні для представників Військово-
Морських Сил ЗС України на тему «Система управління та контролю ВМС країн НАТО». 
Вебінар був проведений в рамках Проекту обміну знаннями цільового фонду НАТО-Україна 
C4. 

ПУ в США на постійній основі інформує Міністерство оборони США про морські судна, які 
заходили до портів АРК. 22.03.21 відбувся виступ у Військовому коледжі повітряних сил 
(м.Монтгомері, Алабама) з питання функціонування Платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду 
протидії гібридній війні. 

Місія України при НАТО продовжує моніторинг реалізації Чорноморського пакета безпекових 
заходів НАТО. 

Відбувся запланований візит в акваторію Чорного моря другої Постійної протимінної групи НАТО 
(SNMCMG2). У період з 10 по 14 березня 2021 року кораблі НАТО відвідали порт Одеса та провели 
спільні тренування на морі типу “PASSEX” з ВМС ЗСУ.  

З метою посилення рівня безпеки у Чорному морі, підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів і 
суден союзників та партнерами по НАТО (насамперед України) для виконання спільних морських 
операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами і процедурами НАТО, у 
період 18-22.06.21 здійснено візит до порту Одеса фрегату ППО ВМС ЗС Нідерландів “Евертсен”. Під 
час перебування в акваторії Чорного моря, разом із британськими військовими кораблями, фрегат 
“Евертсен” брав участь у спільних з ВМС ЗС України тренуваннях/навчаннях. 

Представник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ 04-
05.02.21 взяв участь в дистанційному засіданні Групи НАТО з озброєнь військово-морських сил 
(AC/141, NNAG). Учасників засідання поінформовано щодо пріоритетів ВМС ЗСУ з розвитку 
озброєння та військової техніки. 

Зазначені питання активно порушувалися ЗДУ під час офіційних зустрічей, зокрема, у Грузії, 
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Болгарії, Польщі.   

281.  Поліпшення координації діяльності української частини 
Платформи Україна — НАТО з вивчення досвіду протидії 
гібридній війні в Україні, зокрема щодо підготовки та 
реалізації спільних проектів і досліджень, розроблення 
стратегій і політик, здійснення інших заходів з питань 
протидії гібридній війні 

УОКЄЄІ Виконано 

Хід виконання:  
06.05.21 у штаб квартирі НАТО (м. Брюссель), за участі представників Місії України при НАТО та 

Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції відбулось засідання Керівної 
ради Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні. У ході засідання 
учасниками обговорено поточний стан реалізації проектів Робочої програми Платформи.  

Відбувся Міжнародний симпозіум з гібридного стримування (03-04.06.21), який організовано 
Центром оборонних реформ за підтримки Урядового офісу координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції та проведено за участі неурядових організацій, центральних органів 
виконавчої влади, правоохоронних та військових розвідувальних органів України та країн НАТО. 

За сприянням Місії України при НАТО забезпечено участь представників Сил Спеціальних операцій 
ЗСУ в дистанційних Курсах з протидії гібридним загрозам (м. Монс, Бельгія): №1 – 01-12.02.21; №2 – 
27.04.-06.05.21. 

У рамках підготовки до обміну інформацією про застосування гібридних засобів та звичайного 
озброєнняпродовжується співпраця з Об’єднаним центром вивчення та узагальнення досвіду НАТО 
(JALLC). 18-20.05.21 проведено візит до України мобільної тренувальної групи від JALLC з метою 
ознайомлення представників ЗСУ зі структурою та організацією роботи системи узагальнення 
передового досвіду в НАТО. Участь у заході взяв 31 представник ЗСУ.  

Під час візиту Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України до 
штаб-квартири НАТО 18.05.21 обговорювалося питання направлення в Україну Групи з протидії 
гібридним загрозам. 

Продовжувались комунікації по лінії Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних 
комунікацій (NATO Strategic Communications Centre of Excellence, м.Рига/Stratcom). 13.05.21 відбулась 
зустріч із Директором Stratcom, яка засвідчила готовність Stratcom розвивати співробітництво із 
Україною. Водночас, позиція Stratcom полягає у тому, що саме українська сторона має бути ініціатором 
у визначенні сфер/проєктів для взаємодії. У І кварталі 2021 підписано Угоду про наміри про співпрацю 
між Апаратом РНБО України та Stratcom. 

Проведено консультації з нідерландською платформою DROG, яка спеціалізується на дослідження в 
сфері дезінофрмації. Окреслено спільні пріоритети на 2021, зокрема щодо проведення хакатону на тему 
дезінформаційних акцій проти України та розробки тренінгової програми для РНБО України. ПУ 
долучилось до ініціативи “DROG” з організації серії експертних заходів “Black Box”, спрямованих на 
вивчення новітніх дезінформаційних операцій. До участі в даному проекті залучаються представники 
урядових кіл ЄС, НГО, науковці, журналісти, етичні хакери.  

Відповідно до пріоритетів РНБО України та у рамках взаємодії з міжнародною платформою “Global 
Forum on Cyber Expertise” (GFCE) ПУ в Нідерландах залучено експертів даної платформи для оцінки 
оновленої Стратегії з кібербезпеки України. За результатами роботи іноземними експертами 
підготовлено рекомендації стосовно деяких положень Стратегії. Опрацьовується питання створення 
експертної робочої групи “Friends of Ukriane” для більш ефективного використання потенціалу 
організації в напрямку підвищення рівня галузі кібербезпеки України. 

Надано сприяння у залученні Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним 
загрозам (м. Гельсінкі, Фінляндія) до участі у міжнародному експертному засіданні «Гібридні загрози: 
визначення, розуміння, протидія в контексті Стратегії ЄС для Дунайського регіону (національний 
досвід та регіональний підхід)», проведеному МВС 21.04.21. 

Міноборони упродовж ІІ кварталу кожного третього вівторка місяця проведено відеоконференції 
щодо узгодження Плану роботи багатонаціонального міжнародного наукового проєкту SAS-161 / 
Military Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices. 

Представники НАК «Нафтогаз України» з презентацією взяли участь в Міжнародному симпозіумі 
Протидія гібридним загрозам (03-04.06.2021, м.Київ, Україна), захід організований ГО «Центр 
оборонних реформ» за підтримки КМУ. 

282.  Опрацювання пропозицій щодо додаткового залучення до 
забезпечення функціонування Платформи Україна — НАТО 
з вивчення досвіду протидії гібридній війні Національного 
університету оборони імені І. Черняхівського 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
27.05.21 організовано зустріч (м.Київ) представників МО Нідерландів та України, за результатами 

якої досягнуто домовленості щодо:  
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 організації візиту (наприкінці ц.р.) представників Національного університету оборони 
України ім. І.Черняхівського до Нідерландів з метою обміну досвідом та дослідженнями 
безпекових питань у східноєвропейському регіоні;  

 проведення (на базі Національного університету оборони України ім. І.Черняхівського) 
наукової конференції щодо безпекової ситуації у АзовоЧорноморському регіоні за участю 
слухачів та викладачів Академії оборони Нідерландів (перше півріччя 2022);  

 проведення двосторонніх консультацій щодо започаткування на базі Національного 
університету оборони України ім. І.Черняхівського спеціалізованого міжнародного курсу з 
питань безпеки у Чорноморському регіоні за участю представників ЗС країн даного регіону. 

283.  Проведення у рамках роботи Платформи Україна — НАТО з 
вивчення досвіду протидії гібридній війні семінарів-
тренінгів з питань протидії гібридним загрозам в 
інформаційній сфері 

МКІП Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

284.  Сприяння організації та проведенню разом з відповідними 
установами держав — членів НАТО, держав — членів ЄС та 
Європейським центром передового досвіду з протидії 
гібридним загрозам (м. Гельсінкі, Фінляндія) досліджень з 
питань: 
- розгортання на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях міжнародної операції з 
підтримання миру і безпеки під егідою ООН; 
- припинення конфлікту та постконфліктного врегулювання 
на тимчасово окупованих територіях України; 
- запобігання та протидії гібридній агресії Російської 
Федерації в Європі; 
- розроблення системи раннього запобігання гібридним 
загрозам 

МЗС Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Місією України при НАТО організовано участь представників заінтересованих органів державної 

влади України в онлайн засіданні Комітету НАТО з питань операцій 25.02.21 із заслуховуванням 
виступу Директора Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам (м. 
Гельсінкі, Фінляндська Республіка). 

285.  Розвиток взаємодії з Центром НАТО з вивчення передового 
досвіду у сфері спільної кібероборони (м. Таллінн, Естонія) 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
19.01.21 проведено робочу зустріч за участі представників СБУ та Міноборони стосовно можливого 

започаткування співробітництва з Центром НАТО з вивчення передового досвіду у сфері спільної 
кібероборони (м. Таллінн, Естонська Республіка). 

02.06.21 під час першого в цьому році засідання керівного органу (Steering Committee) CCDCOE 
представники Міноборони Естонії порушили питання щодо надання членства Україні в CCDCOE. 
Міноборони Естонії розмістило відповідний твіт. Надалі ведеться актина робота з CCDCOE щодо 
приєднання України до Центру. Опрацьовується питання щодо проведення консультацій між CCDCOE 
та представниками Міноборони, СБУ і Держспецзв’язку у серпні 2021 року. 

286.  Забезпечення у рамках функціонування Платформи Україна 
— НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні 
координації реалізації проектів, схвалених Керівною радою 
Платформи 

УОКЄЄІ Триває 
виконання 

Хід виконання: 
 Місією України при НАТО надіслано для погодження до органів державної влади України 

розповсюджений Міжнародним секретаріатом НАТО проект Звіту про виконання Робочої програми та 
плану фінансування заходів у 2020 році в рамках діяльності Платформи Україна – НАТО з вивчення 
досвіду протидії гібридній війні. Очікується, що у подальшому, проект зазначеного документу буде 
винесено для схвалення під час засідання Керівної ради Платформи. 

НІСД забезпечено участь в реалізації проекту «Міжвідомча платформа щодо виявлення та протидії 
гібридним операціям впливу» у межах кластеру b: «Система кризового управління» Платформи.  
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287.  Забезпечення проведення у рамках Платформи Україна — 
НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні спільних 
навчань Україна — НАТО в Чорному морі “Непорушна 
стійкість” 

УОКЄЄІ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
19-20.05.21 на запрошення української сторони та під спільним головуванням представників 

Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ та Центру НАТО 
передового досвіду з енергетичної безпеки в Києві відбулася Головна планувальна конференція з 
підготовки ТТХ, участь в якій взяли представники НАТО та співробітники залучених міністерств та 
відомств України. Захід відбувся у змішаному форматі - он-лайн та за фізичної присутності учасників. 
Метою Конференції було остаточне затвердження модальностей проведення навчань та основних 
документів і завдань, які будуть ставитися перед учасниками. 

Напередодні Конференції відбувся візит Групи з планування навчань, Оціночної групи та 
представників НАТО до Одеси з метою ознайомлення з можливими варіантами місць проведення 
навчань. 

288.  Проведення міжнародної інформаційної кампанії щодо 
висвітлення фактів порушення прав людини, норм 
міжнародного гуманітарного права, утисків національних 
меншин на тимчасово окупованих територіях України, 
інших виявлених порушень 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
У лютому 2021 року до 7-ї річниці спротиву російській збройній агресії та окупації частини 

території України МЗС була організована та проведена глобальна кампанія, яка забезпечила широке 
висвітлення усього спектру проблем, спричинених незаконними діями РФ, зокрема й становища 
незаконно утримуваних та ув’язнених громадян України.  

У рамках інформаційної кампанії МЗС «Сім років збройної агресії РФ проти України» 
розповсюджено актуалізовану  інформацію про факти порушення прав людини, норм міжнародного 
гуманітарного права, утисків національних меншин на тимчасово окупованих територіях України.  

Триває реалізація проєкту адвокаційного менторства іноземних публічних осіб над громадянськими 
журналістами – політв’язнями РФ з метою сприяння їхньому звільненню. Станом на сьогодні до цієї 
кампанії вдалося залучити таких всесвітньо відомих публічних осіб, як Френсіс Фукуяма (США) та 
Бернар Анрі-Леві (Франція). Євродепутат від Польщі Анна Фотига стала публічним ментором Сервера 
Мустафаєва та вже розпочала адвокаційну кампанію на його захист.  Передбачається, що кожен з 
дев’яти незаконно ув’язнених громадянських журналістів отримає потужну публічну підтримку 
ментора з числа впливових іноземних політиків і урядовців, правозахисників, журналістів або 
письменників. 

09.03.21 року в МЗС відкрито виставковий проєкт «Вірність собі – не злочин!» про переслідування 
Росією кримських татар у тимчасово окупованих АР Крим та м.Севастополь. Проєкт фокусує увагу на 
дітях кримських татар - політичних в’язнів, яких Росія незаконно позбавила волі за сфабрикованими 
звинуваченнями в «екстремізмі» та «тероризмі». Мета виставково проєкту – посилити дипломатичну 
боротьбу України за звільнення усіх політичних в’язнів Кремля, привернути увагу міжнародної 
спільноти до непропорційно великих термінів ув’язнення, жахливих умов утримання незаконно 
затриманих українців, порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права.  

На території Національного заповіднику «Софія Київська» 12.03.21 відбулась презентація «Публічна 
дипломатія МЗС 2.0»: Посилення голосу України в складних умовах гібридних загроз». У заході взяли 
участь представники іноземного дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, акредитованих в 
Україні. Було представлено іноземним партнерам ключові елементи стратегії публічної дипломатії 
України, її цілі та завдання. 

01.04.21 опубліковано заяву МЗС щодо незаконного призову українських громадян в Криму до 
збройних сил РФ. Міністерство висловило рішучий протест проти вчинення РФ воєнного злочину - 
призову громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та 
м.Севастополь на службу в Збройних Силах РФ, системно порушуючи норми міжнародного 
гуманітарного права, зокрема положення Четвертої Женевської конвенції 1949 року. 

В рамках інформаційної кампанії «Вірність собі – не злочин!», МЗС запустило проєкт #Незламні, 
спрямований на підтримку бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих 
Росією у тимчасово окупованому Криму. Він передбачає серію публікацій ексклюзивних листів 
політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі. 

09.06.21 МЗС спільно із ЗДУ провело інформаційну кампанію до 7-х роковин захоплення 
Міжнародного благодійного фонду «Ізоляція» в рамках більш ширшої інформаційної кампанії 
«Izolyatsia: must speak», покликаної посилити увагу міжнародного співтовариства до конкретних фактів 
порушення прав людини та застосування тортур на тимчасово окупованих Росією територіях України, а 
також сприяти якомога швидшому закриттю незаконної в’язниці «Ізоляція» та інших подібних об’єктів. 
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289.  Забезпечення на постійній основі оперативного 
інформування міжнародної спільноти про ситуацію щодо 
дотримання прав і свобод людини, норм міжнародного 
гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях 
України та про заходи, які вживаються Україною для 
вирішення гуманітарних проблем, що виникли у зв’язку із 
збройною агресією Російської Федерації проти України 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
Інформація про ситуацію з дотриманням прав і свобод людини, норм міжнародного гуманітарного 

права на тимчасово окупованих територіях України була висвітлена у ході заходів по лінії ООН: 
 виступ глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на віртуальному 

засіданні РБ ООН з проблематики імплементації Мінських домовленостей, скликане делегацією 
РФ з нагоди шостої річниці їхнього схвалення (11.02.21); 

 брифінг Віце-прем’єр-міністра ‒ Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України, заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі для 
держав-членів ООН (19.02.21); 

 дебати 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного 65 «Ситуація на 
тимчасово окупованих територіях України» (23.02.21); 

 участь Міністра закордонних справ України у: 
- засіданні Сегменту високого рівня в рамках 46-ї сесії Ради ООН з прав людини 

(23.02.21);  
- міністерському заході на полях  Сегменту високого рівня Ради ООН з прав людини на 

тему: «Міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому 
Криму, Україна» (23.02.21); 

- неформальному засіданні високого рівня за формулою Арріа щодо ситуації на тимчасово 
окупованому Кримському півострові - «Крим: 7 років порушень суверенітету та 
територіальної цілісності України» (12.03.21); 

 Інтерактивний діалог щодо України в рамках 46-ої сесії Ради ООН з прав людини у рамках 
представлення 31-ої доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 
про становище у галузі прав людини в Україні за участі Першої заступниці МЗС (22.03.21).  

По лінії Ради Європи - у ході участі Першої заступниці МЗС у дискусії щодо ситуації із захисту прав 
людини в тимчасово окупованому Криму в рамках 1399-го засідання Комітету міністрів Ради Європи 
(17.03.21). 23.06.21 ПА РЄ ухвалила резолюцію щодоситуації з кримськими татарами, яка стала 
важливим елементом підтримки тих, хто в тимчасово окупованому АР Крим продовжує потерпати від 
політичних та релігійно мотивованих переслідувань російської окупаційної адміністрації. 

По лінії ЮНЕСКО забезпечено схвалення на 210-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО рішення щодо 
моніторингу ситуації в АР Крим за сферами діяльності міжнародної організації. Рішення констатувало 
погіршення ситуації на окупованому Кримському півострові та передбачає продовження моніторингу 
ЮНЕСКО і зобов’язує її Генерального директора представити наступну доповідь з цього питання на 
212-й сесії, яка відбудеться у листопаді 2021 р.  

В рамках відзначення Дня спротиву тимчасовій окупації АР Крим та м.Севастополь 03.03.21 
проведено панельну дискусію «Державна політика деокупації Криму: статус і перспективи». Однією з 
ключових тем обговорення стала Кримська платформа та виклики, що стоять перед Україною та світом 
через агресію Росії та тимчасову окупацію частини території України. Представникам іноземного 
дипкорпусу в Україні (37 представництв) були доведені практичні напрями роботи Платформи: 
політика невизнання спроби анексії Криму Росією, розширення та посилення міжнародних санкцій 
проти Росії, міжнародна безпека, права людини, вплив тимчасової окупації на економіку та екологію. 
Було підкреслено, що зусилля з деокупації Криму є одним з пріоритетів внутрішньої державної 
політики України.  

МЗС опублікувало коментарі: 
 з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні 

(04.04.21). В коментарі, зокрема, висловлюється подяка міжнародним партнерам та донорам 
України, які надають нашій державі матеріальну і технічну допомогу у протимінній 
діяльності на звільнених територіях Донецької та Луганської, передусім це: НАТО, ОБСЄ, 
ЄС, ПРООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, країни-донори - США, Канада, Велика Британія, 
Німеччина, Швеція, Литва, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Словенія, 
Данія, Японія, Естонія, а також такі компанії як «Halo Trust», «DDG» та «FSD». В коментарі 
також відзначається необхідність консолідувати зусилля міжнародної спільноти навколо 
допомоги постраждалим та розчищення територій, а також привернути увагу до необхідності 
посилення тиску на РФ, спрямованого на припинення бойових дій проти України; 

 щодо ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи 11.05.21 ініційованого Україною рішення 
«Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». 
Рішення стало вже другим комплексним документом Комітету міністрів РЄ, що присвячений 
виключно кримській проблематиці. Документ посилює політику міжнародної спільноти 
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щодо невизнання спроби анексії Криму та сприятиме, зокрема, реалізації української 
ініціативи зі створення Кримської платформи, а у перспективі - деокупації Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь. 

Мінреінтеграції постійно опрацьовуються звіти українських і міжнародних гуманітарних 
організацій, зокрема, щоквартальні доповіді Управління Верховного комісара з прав людини ООН, які 
висвітлюють інформацію про гуманітарну ситуацію та ситуацію з правами людини в Україні, а також 
фіксують порушення прав людини внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової 
окупації територіях Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя. 

Під час підготовки до участі в офіційних заходах, в тому числі онлайн (прес-конференціях, 
зустрічах, брифінгах, круглих столах, тощо), Мінреінтеграції використовується інформація з 
опублікованих звітів та доповідей щодо проблематики збройного конфлікту, тимчасової окупації 
частини території України, а також гуманітарних питань, які пов’язані зі збройною агресією Російської 
Федерації проти України. 

290.  Забезпечення: 
- збереження наявності у порядку денному міжнародних 
організацій питання щодо російської агресії проти України; 
- схвалення резолюцій і рішень міжнародних організацій 
щодо ситуації на окупованих територіях України, зокрема 
щодо проблеми мілітаризації Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя, частин Чорного і Азовського морів 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
Питання російської агресії проти України на постійній основі перебувало на порядку денного ЄС, 

зокрема на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 19.04.21 за участі Міністра закордонних справ 
України, присвяченого ескалації збройного конфлікту з боку РФ та нарощування Росією військової 
присутності вздовж українсько-російського кордону та на ТОТ України. 

У звітному періоді оприлюднені заяви речника ЄСЗД щодо призову мешканців окупованого Криму 
до лав ЗС РФ та щодо рішення окупаційного т.зв. Сімферопольського суду у справі Глави Меджлісу 
кримськотатарського народу Р.Чубарова, блог Високого представника ЄС щодо підтримки України з 
боку ЄС, зокрема у контексті дій РФ в районі Керченської протоки. 

29.04.21 ухвалено Резолюцію Європарламенту щодо Росії, справи А.Навального, нарощування 
російських військ на кордоні з Україною та російської атаки в Чеській Республіці. В ухваленій 
Резолюції містяться сигнали на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, протидії 
триваючій російській агресії, висловлено засудження нарощування військових потужностей Росії на 
кордоні з Україною, закликано до запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії в разі 
продовження ескалації ситуації. Європарламент підтвердив незалежність та територіальну цілісність 
України, засудивнезаконну анексію Криму та вітає всі обмежувальні заходи, вжиті ЄС у відповідь на 
порушення з боку Росії. 

Забезпечення збереження теми України у центрі уваги головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році було 
підтверджено за результатами другого в поточному році візиту в Україну Діючої голови ОБСЄ, 
Міністра закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде та відвідання нею Донбасу та м. Маріуполь 
(13-15.06.21). 

11.05.21 відбулося 1403bis засідання КМРЄ, присвячене ухваленню ініційованого Україною рішення 
«Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)».  

23.06.21 в рамках червневої сесії ПАРЄ ухвалено резолюцію «Ситуація з кримськими татарами» на 
основі доповіді, підготовленої пані Торхільдур Сунна Еварсдоттір (Mrs Thorhildur Sunna 
ÆVARSDÓTTIR, Ісландія, група соціалістів, демократів і зелених). Резолюція засуджує порушення 
територіальної цілісності України, підтверджує політику невизнання спроби анексії Росією АРК та 
м.Севастополь, фіксує порушення Російською Федерацією прав кримських татар внаслідок окупації 
півострова, включаючи вбивства, насильницькі зникнення, катування і нелюдське чи принизливе 
поводження з боку представників силових структур, безкарність правоохоронних органів РФ, незаконні 
обшуки, незаконні судові справи, обмеження свободи слова та зібрань тощо. 

Зазначене питання було одним з основних в ході Саміту НАТО 14.06.21 та знайшло своє втілення у 
фінальному документі Саміту – Комюніке. Питання також порушувалися в ході організованого 15.03.21 
Місією України при НАТО онлайн-заходу, присвяченого 7-й річниці тимчасової окупації Росією 
Криму. У заході взяли участь Перша заступниця Міністра закордонних справ України, заступник 
Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступник Помічника генсека НАТО з 
політичних питань та політики безпеки, голова Парламентської асамблеї Євронест, депутати 
Європейського парламенту, представники провідних європейських та американських неурядових 
організацій, які опікуються проблематикою Чорноморської безпеки. 

291.  Забезпечення (у разі отримання) включення інформації про 
гуманітарне становище на тимчасово окупованих територіях 
України до порядку денного зустрічей із міжнародними 
партнерами на усіх рівнях 

МЗС Виконано 
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Хід виконання:  
Інформація про гуманітарне становище на тимчасово окупованих територіях України на постійній 

основі перебувала у порядку денному зустрічей з представниками інституцій ЄС на усіх рівнях, під час 
заходів по по лінії ООН, а також у ході проведення двосторонніх зустрічей з іноземними партнерами. 

Під час підготовки та проведення зустрічей Мінреінтеграції з міжнародними партнерами на 
постійній основі до порядку денного включається питання щодо гуманітарного ситуації на тимчасово 
окупованих територіях України. 

292.  Інформування про кожен конкретний факт незаконного 
постачання Російською Федерацією найманців, зброї, 
боєприпасів, пально-мастильних матеріалів тощо через 
неконтрольовану ділянку українсько-російського 
державного кордону у Донецькій та Луганській областях 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
Забезпечено доведення відповідної інформації до сторони ЄС під час візиту в Україну Президента 

Європейської ради 02.03.21, у тому числі під час його перебування у м.Северодонецьк на КПП «Щастя».  
Доведоно до відома Уряду та експертного середовища Великої Британії матеріали Міноборони 

України щодо незаконних поставок Російської Федерації найманців, зброї, боєприпасів, паливно-
мастильних матеріалів тощо через неконтрольовану ділянку українсько- російського державного 
кордону у Донецькій та Луганській областях. 

08.04.21 в газеті «El País» опубліковано статтю «Не забути про Україну», в якій висвітлюється 
ситуація на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, практики незаконного постачання 
РФ найманців, зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів тощо через неконтрольовану ділянку 
українсько-російського державного кордону. 

12.04.21 проведено інтерв’ю Міністра закордонних справ іспанській агенції EFE, в якому викладено 
інформацію щодо концентрації російських військ на ТОТ Донецької та Луганської областей. 

Місією України при НАТО на основі інформації, наданої Головним командним центром ЗСУ,  
проводиться щотижневе інформування політичного та військового керівництва НАТО, зокрема щодо 
незаконного постачання Російською Федерацією найманців, зброї, боєприпасів, паливно-мастильних 
матеріалів через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону у Донецькій та 
Луганській областях. 

СЗРУ у межах компетенції здійснювалося інформування уповноважених споживачів (Офіс 
Президента України, МЗС) щодо російської присутності на ТОТ у Донецькій і Луганських областях та 
мілітаризації ТОТ Криму, а також окремих ознак агресії РФ проти України, зокрема незаконних 
поставок на ТОТ нашої держави паливно-мастильних матеріалів.  

В рамках інформаційного обміну іноземним партнерським спецслужбам надавалася інформація 
щодо присутності російських офіцерів на ТОТ у Донецькій і Луганських областях. 

293.  Привертання уваги до проблеми мілітаризації Російською 
Федерацією окупованої Автономної Республіки Крим та  
м. Севастополя, Азовського і Чорного морів 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
15.04.21 МЗС опублікувало заяву у зв’язку із обмеженням Російською Федерацією до жовтня 2021 

року свободи судноплавства в Чорному морі в напрямку Керченської протоки для військових кораблів 
та державних суден інших країн під приводом військових навчань. МЗС висловило рішучий протест у 
зв’язку із цими діями РФ та звернулось з вимогою негайно скасувати рішення про незаконне закриття 
окремих акваторій Чорного моря. МЗС України також закликало міжнародних партнерів посилити 
політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії 
та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні. 

Українська сторона продовжувала активно використовувати щотижневі засідання Форуму 
безпекового співробітництва ОБСЄ як ключовий переговорний орган у сфері міжнародної та військової 
безпеки та як основний загальноєвропейський майданчик для донесення до міжнародної спільноти 
позиції України з актуальних проблем сучасної військово-політичної ситуації в Європі задля викриття 
фактів мілітаризації Росією ТОТ АР Крим і м. Севастополь та Азово-Чорноморського регіону у 
контексті загроз не лише Україні, а й регіональній безпеці. 

У ході 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН з ініційованого Україною пункту порядку денного 
«Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» (23.02.21) та неформального засідання Ради 
Безпеки ООН за «формулою Арріа» на тему «Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної 
цілісності України» (12.03.21) учасники засудили окупацію Росією Криму, грубі порушення нею 
міжнародного права, а також обговорено триваючу масштабну мілітаризацію Росією Криму та загалом 
регіону Чорного і Азовського морів. Виголошено заяви від імені країн Північної Європи, в яких 
висловлено переконаність, що повага до міжнародного права та світового порядку, заснованого на 
правилах, є фундаментальною для спільної безпеки та багатосторонньої співпраці.  

Забезпечено проведення відео-конференції у форматі «Україна-Політико-безпековий комітет ЄС»  
(09.02.21) за участі Заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції. До сторони 
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ЄС доведено актуалізовану інформацію щодо мілітаризації Росією Азовсько-Черноморського регіону та 
тимчасово окупованого АРК та м. Севастополь.  

Інформація про значний негативний вплив мілітаризації, що триває з боку Росії Кримського 
півострову, Чорного та Азовського морів на безпеку всього регіону була донесення до країн-учасниць 
ОБСЄ у ході: 

 участі заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції у ході онлайн-
брифінгу; 

 зустрічей Міністра закордонних справ України, Голови ВРУ, Віцепрем'єр-міністра - міністра 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Керівника Офісу 
Президента України з Генеральною секретаркою ОБСЄ Х. Шмід; 

 проведеного Головою Донецької ОДА і заступником Міністра оборони брифінгу для ГС 
ОБСЄ щодо безпекової ситуації в українській акваторії Азовського і Чорного морів та 
особливостей пересування суден в регіоні. 

Відповідна інформація була також детально висвітлена під час заходів по лінії ООН: 
 участі глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі у віртуальному 

засіданні РБ ООН з проблематики імплементації Мінських домовленостей, скликане 
делегацією РФ з нагоди шостої річниці їхнього схвалення; 

 брифінгу Віце-прем’єр-міністра ‒ Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній 
групі для держав-членів ООН; 

 дебатів 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного 65 «Ситуація на 
тимчасово окупованих територіях України». 

У рамках інформаційної кампанії МЗС «Сім років збройної агресії РФ проти України» підготовлено і 
розповсюджено серед світової спільноти розширену візуальну інформацію про факти мілітаризації РФ 
окупованої АР Крим та м.Севастополя, Азовського і Чорного морів. 

12.04.21 на платформі британського аналітичного центру The Henry Jackson Society відбулася 
онлайн-дискусія Countering Russia’s Occupation: A New Crimea Platform щодо ініціативи «Кримська 
платформа» та з проблематики безпекової ситуації у Чорному морі, під час якої було презентовано 
комплексний аналітичний матеріал Renewing the Resistance. 

Місією України при НАТО на основі інформації, наданої Головним командним центром ЗСУ  
проводиться щотижневе інформування політичного та військового керівництва НАТО, зокрема щодо 
фактів незаконної військової діяльності та нарощення військової присутності РФ на території 
окупованої АРК Крим та  
м. Севастополя, в акваторії Азовського і Чорного морів. 

Забезпечено проведення ЗДУ на постійній основі відповідної роботи в країнах перебування, зокрема 
в Болгарії, Грузії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Північній Македонії, Португалії, Румунії, Туреччині, 
Угорщині, Швеції, США.  

Міноборони підготовлено матеріали «Підсумки діяльності ЗС РФ у 2020 році» та відпрацьовано 
доповідь на тему “Розвиток безпекової ситуації довкола Україниˮ, які використовувались під час 
проведення брифінгу для представників Київської асоціації військових аташе. Проведено брифінг для 
групи американських сенаторів під час перебування в Україні стосовно поточної обстановки та 
перспектив розвитку ситуації на тимчасово окупованих РФ територіях України. 

СЗРУ у межах компетенції здійснювалося інформування споживачів розвідувальної інформації щодо 
мілітаризації РФ ТОТ Криму. Відповідна проблематика є предметом регулярного обговорення з 
компетентними органами держав - членів НАТО. 

294.  Інформування відповідальних державних органів України 
про факти порушення персональних і секторальних санкцій 
стосовно Російської Федерації, документальні 
підтвердження військових злочинів та порушень прав 
людини на тимчасово окупованих територіях України 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Продовжується комплекс заходів з одержання доказів збройної агресії РФ на Сході України та 

підтримки нею “ДНР”/“ЛНР”, формування доказової бази про факти терористичної та іншої 
протиправної діяльності, порушення прав і свобод людини на ТОТ ОРДЛО і Криму, а також протидії 
терористичній та іншій протиправній діяльності РФ на території України.  

За матеріалами СБУ 18.03.21 прокуратурою АР Крим та м. Севастополь розпочато кримінальне 
провадження № 42021010000000015 за ч. 1 ст. 438 КК України за фактом вчинення представниками 
органів окупаційної влади на ТОТ АР Крим дій, спрямованих на примушування місцевих мешканців 
вступати до служби у військові формування РФ. 

СБУ забезпечується систематичне (щомісяця) інформування Заступника Міністра юстиції України –
 Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини про підготовку та підтримання 
міждержавних заяв Уряду України проти Російської Федерації. 

Протягом І кварталу СБУ заборонено в'їзд на територію України терміном на 3 роки 8 особам (7 осіб 
громадяни РФ, 1 особа громадянка Королівства Норвегії), які в порушення «Порядку в'їзду на 
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тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» відвідував ТОТ АР Крим та ОРДЛО. 
Протягом ІІ кварталу СБУ заборонено в’їзд на територію України терміном на 3 роки 19 особам (15 

громадянам РФ, 2 громадянам Республіки Білорусь, 1 громадянину Ліванської Республіки та 1 
громадянину Республіки Болгарія), які в  порушення «Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї» відвідували ТОТ АР Крим та ОРДЛО. 

Заборонено в’їзд на територію України терміном на 3 роки 11 особам (7 громадянам РФ та 4 громадянам 
Республіки Болгарія), які в порушення «Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з 
неї» відвідували ТОТ АР Крим та ОРДЛО. 

У межах компетенції СЗРУ інформувала уповноважених споживачів (зокрема МЗС, Мінреінтеграції) 
щодо порушень прав людини на ТОТ у Донецькій і Луганських областях, у т.ч. з метою використання 
відповідних відомостей під час організації роботи української сторони 3 представниками ОБСЄ. 

295.  Забезпечення участі у розширенні доказової бази про факти 
порушень державного кордону України на тимчасово 
окупованих територіях України 

Служба зовнішньої 
розідки  

Виконано 

Хід виконання:  
СЗРУ упродовж звітного періоду здобувалася інформація про факти порушення державного кордону 

тимчасово окупованих територій України та незаконного постачання РФ найманців, зброї, боєприпасів, 
паливно-мастильних матеріалів тощо, що використана при інформуванні споживачів розвідувальної 
інформації та іншими уповноваженими відомствами. 

296.  Забезпечення розширення мовлення на тимчасово 
окупованих територіях України та в регіонах України, які 
межують з тимчасово окупованими територіями України 

Мінреінтеграції Виконано 

Хід виконання:  
14.01.21 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення задовольнила клопотання 

АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ) щодо збільшення потужностей 
передавачів на чотирьох частотах у м. Гірник Донецької області. Відповідно до ухвалених регуляторним 
органом рішень НСТУ використовуватиме більш потужні передавачі на таких частотах: 

90,7 МГц – «Українське радіо»,  
95,3 МГц – «Радіо «Промінь», 
95,7 МГц – «Голос Донбасу»,  
102,6 МГц – «Радіо «Культура». 
На радіотелевізійній станції Чаплинка Херсонської філії Концерну РРТ розпочато трансляцію 

програм ТОВ "ТРК "Радіо-Ера" передавачем потужністю 0,25 кВт ТОВ "ТРК "Радіо-Ера" (частота 99,8 
МГц). 

Проведено підключення приймально-передавального обладнання, налагодження та тестове 
включення передавачів для вимірювань технічних параметрів щодо підготовки до мовлення 
телевізійних програм ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН» «8 КАНАЛ» на 4 об’єктах Донецької філії 
Концерну РРТ. 

Розпочато мовлення Першої програми «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» АТ «НСТУ» у середньохвильовому 
діапазоні на частоті 549 кГц передавачем потужністю 400 кВт з радіоцентру Луч Миколаївської філії 
Концерну РРТ. 

На виконання рішення № 171 від 25.02.21 Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 
щодо видачі нових тимчасових дозволів на телевізійне мовлення ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА 
ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» здійснено заходи щодо підготовки до трансляції програм 
«ДОМ» (замість програм «UA») з супутникового ретранслятора ASTRA-4A передавачами ефірного 
телевізійного мовлення у наступних населених пунктах Донецької області: Волноваха (5 Ц ТВК), 
Краматорськ (8 Ц ТВК), Маріуполь (5 Ц ТВК), Волноваха (22Ц ТВК), Гірник (6Ц ТВК), Покровськ (37 
ТВК) та Луганської області: Бахмутівка (40Ц ТВК), Старобільськ (12Ц ТВК), Широкий (5Ц ТВК). 

На радіотелевізійній станції Попасна Луганської філії Концерну РРТ розпочато трансляцію програм 
Центральної телерадіостудії Міноборони передавачем  потужністю 0,1 кВт (частота 100,1 МГц). 

297.  Забезпечення доступу громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях України, до 
загальноукраїнського інформаційного простору 

Мінреінтеграції Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розпорядженням КМУ від 20.01.21 № 40-р до сфери управління Мінреінтеграції передано державне 

підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (ДП «МПІУ»). 
ДП «МПІУ» забезпечує мовлення телеканалів «Дом», що мовить на тимчасово окуповані території 

України та прилеглі до них регіони, а також телеканалу іномовлення України «UA/TV». ДП «МПІУ» діє 
з метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного 
іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну 
внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.  
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Згідно з частиною другої статті 7 цього Закону, редакційна політика ДП «МПІУ» визначається 
необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі українців за кордоном, а також аудиторії, 
що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, територіях, на яких запроваджено 
надзвичайний, воєнний стан, а також у районах проведення антитерористичних операцій та у районах 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. 

З 01.03.21 телеканал «Дом» присутній на 18 частотах Донецької, Луганської та Херсонської 
областей, а також поширює сигнал через супутник ASTRA4A. Кількість передавачів збільшено з 8 до 
18. Розпочалось інтернет Youtube-мовлення та IPTV/OTT мовлення. 

12.02.21 на засіданні члени Національної ради розглянули заяву телеканалу «РАДА» (ДП 
«Парламентський телеканал «РАДА», м. Київ) щодо перевидачі дозволу на тимчасове мовлення на 
територіях із особливим режимом мовлення у зв’язку із завершенням терміну дії попереднього дозволу. 
За результатами розгляду вирішено задовольнити звернення та подовжити термін дії на тимчасове 
мовлення. Отже, програми телеканалу «РАДА» і далі транслюватимуться у стандарті DVB-T/Т2 у 
чотирьох містах Донецької області: на 5 ТВК у Волновасі, на 57 ТВК у Гірнику, на 8 ТВК у 
Краматорську та 5 ТВК у Маріуполі. Також відповідно до виданого дозволу телеканал продовжуватиме 
мовити на 41 ТВК у с. Бахмутівка Новоайдарського району, на 41 ТВК у смт Комишуваха 
Попаснянського району, на 6 ТВК у смт Марківка, на 12 ТВК у с. Підгорівка Старобільського району та 
на 5 ТВК у с. Широкий Станично-Луганського району Луганської області. 

З метою забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні 
території України за ініціативи Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики України, 
02.04.21 відбулися слухання на тему «Про забезпечення стабільного українського мовлення на 
тимчасово окуповані та прикордонні території України». У парламентських слуханнях взяли участь 
народні депутати, Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій, представники РНБО, СБУ, ЦОВВ, голови Донецької і Луганської обласних військово-
цивільних адміністрацій, ОДА, представники місцевих медіа Донеччини і Луганщини, громадянського 
суспільства. Під час даного засідання обговорювались проблемні питання діяльності мовників і 
провайдерів програмної послуги на території проведення ООС та прикордонних територіях України та 
шляхи їх вирішення. Проблемними для провайдерів залишаються питання надмірно високих розмірів 
плати за розташування телекомунікаційних мереж, із використанням яких надаються телекомунікаційні 
послуги, ігнорування підприємствами електроенергетики, ОСББ, управляючими компаніями, 
комунальними підприємствами, а також органами місцевого самоврядування вимог закону про доступ 
до об’єктів будівництва, що призводить до обмеження доступу операторів телекомунікацій до 
інфраструктури об’єктів і відповідно обмежує право споживачів на отримання телекомунікаційних 
послуг, спотворює конкуренцію, провокує монопольні прояви на ринку послуг із доступу до 
інфраструктури.  

За результатами засідання напрацьовано рекомендації, зокрема запропоновано ухвалити зміни до 
статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою 
розвитку телекомунікаційних мереж» і передбачити нульову ставку плати за доступ до таких об’єктів у 
населених пунктах поблизу лінії розмежування, у прикордонних районах, що межують із РФ. 
Запропоновано ініціювати внесення змін до Державного бюджету України на 2021 рік і передбачити 
кошти на інституційну грошову державну підтримку наземної телекомунікаційної інфраструктури 
доступу до українського телебачення для провайдерів програмної послуги аналогового кабельного 
телебачення, IPTV, ОТТ, що ведуть діяльність в окремих населених пунктах на територіях, прилеглих 
до лінії розмежування, і де шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення 
поширюються програми держави-агресора. Інституційна підтримка може бути спрямована на покриття 
витрат на операційну та основну діяльність у сфері телебачення і радіомовлення провайдерів 
програмної послуги ОРДЛО. 

298.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
мешканцями тимчасово окупованої території України та 
внутрішньо переміщеними особами для донесення 
альтернативної російській пропаганді точки зору щодо 
подій в Україні 

Мінреінтеграції Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено підсумковий форум Мінреінтеграції «Схід можливостей» (м. Краматорськ) за експертної 

та технічної підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID 
Україна) «Демократичне врядування у Східній Україні». Захід організовано з метою інформування 
мешканців сходу України про найбільш успішні проекти, які були реалізовані в Донецькій та 
Луганській областях протягом року за підтримки донорських організацій, налагодження взаємодії з 
представниками місцевих громад, які живуть на підконтрольній Уряду України території, спілкування з 
мешканцями областей та з керівниками територіальних громад Донецької та Луганської областей. 
Однин із головних напрямків реалізації проекту є розвиток комунікації з місцевими громадськими 
організаціями, представниками громад, які знаходяться на лінії розмежування, а також напрацювання 
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вектору взаємодії на 2021 рік. 

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

Мінреінтеграції Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено видатки за кодом 

бюджетної класифікації 3901080 «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвитку мов 
корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополь, та фінансової підтримки системи державного іномовлення України». Головним 
розпорядником є Мінреінтеграції. 

В рамках цієї бюджетної програми передбачено видатки у розмірі 50 340 тис грн, які планується 
спрямувати на закупівлю створення та поширення тематичного аудіовізуального та радійного контенту, 
створеного спеціально для потреб мешканців Луганської та Донецької областей, а також мешканців 
Кримського півострова, зокрема кримськотатарській авдиторії.  

Опосередковано це сприятиме розвитку та діяльності місцевих та регіональних телерадіомовників 
Донецької та Луганської областей, а також мовників, що були вимушено переміщені з території АР 
Крим у зв’язку з тимчасовою окупацією. 

Очікується, що саме такі мовники будуть основними реалізаторами заходів з виготовлення та 
поширення контенту.  

Планується створення та поширення не менше 44 годин дитячого контенту, що буде популяризувати 
кримськотатарську мову, історію та культуру. Виконавцем цих заходів визначено ТОВ «Дитячий 
телевізійний канал «ЛЯЛЄ». 

З метою створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних 
народів та національних меншин проведено закупівлю зі створення та поширення не менше 368 годин 
контенту на телебаченні кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для аудиторії корінних 
народів. Виконавцем цих заходів визначено ТОВ «Телевізійна Компанія «АТЛАНТ-СВ». Початок 
трансляції контенту планується в червні цього року. 

З метою формування комунікаційних каналів взаємодії з громадянами України, зокрема тими, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополь та окремих районів 
Луганської та Донецької областей, Мінреінтеграції здійснює заходи із закупівлі, створення та 
поширення інформаційного продукту на радіо та телебаченні для авдиторії тимчасово окупованих 
територій та прилеглих регіонів Донецької та Луганської областей. Такі заходи матимуть позитивний 
ефект в частині задоволення інформаційних потреб населення Донецької та Луганської областей, 
протидії поширення антиукраїнських наративів, а також забезпечення стабільності функціонування 
місцевих телерадіокомпаній. 

300.  Забезпечення підтримки діяльності інформаційно-
комунікаційного хабу в м. Херсоні для мешканців 
тимчасово окупованих територій 

Мінреінтеграції Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

301.  Опрацювання питання щодо утворення на території 
Херсонської області Центру дистанційної форми здобуття 
освіти для осіб, які проживають на тимчасово окупованих 
територіях України 

МОН Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

302.  Створення та забезпечення функціонування міжвідомчої 
робочої групи з питань розроблення Державної стратегії 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

Мінреінтеграції Виконано 

Хід виконання:  
Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя схвалено рішенням РНБО від 11.03.21 та затверджено Указом Президента України 
від 24.06.21 №117.  

На виконання відповідного рішення Мінреінтеграції розробляється проект розпорядження КМУ 
«Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». Листом 
Мінреінтеграції від 13.06.21 №22/8.4-3175-21 проект акта надіслано до Мінюсту для проведення 
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правової експертизи. 

303.  Активізація роботи з інформування держав і організацій-
донорів про потреби України, пов’язані з відновленням 
регіонів, що постраждали від російської агресії, та наданням 
соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам 

Мінреінтеграції Виконано 

Хід виконання:  
Під час підготовки та проведення зустрічей з міжнародними партнерами Мінреінтеграції на 

постійній основі включає до порядку денного питання щодо необхідності залучення гуманітарної 
допомоги для осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та 
на тимчасово окуповані території України. 

Дансько-українською гуманітарною спілкою «Bevar Ukraine»  доставлено, в т.ч. до суміжних з 
неконтрольованими районами та звільнених територій Донецької та Луганської областей, гуманітарну 
допомогу у вигляді медичного обладнання, меблів, допоміжних медичних матеріалів, медичного 
текстилю тощо, вагою близько 50 тон. На початку березня успішно доставлено та встановлено 30 
ШВЛів в медзакладах України. 

У травні 2021 Національні збройні сили Латвії забезпечили доставку в Україну 22-ої партії 
гуманітарної допомоги для військовослужбовців ЗСУ, їх сімей та цивільних осіб, які постраждали від 
військового конфлікту. У цілому, починаючи з 2014 року, латвійська сторона надала Україні понад 400 
тонн гуманітарної допомоги. 

Неурядова організація «Triangle Génération Humanitaire Ukraine» в рамках проєкту «Багатосекторна 
допомога для задоволення життєво важливих потреб найуразливіших категорій населення Донбасу, які 
постраждали від конфлікту в Україні», за фінансової підтримки Центру кризових ситуацій і підтримки 
МЗС Франції, розпочато новий етап дистрибуції електронних ваучерів на продукти харчування для 
підтримки 256 вразливих людей з 227 домогосподарств та 47 громадських волонтерів. 13.05.21 під час 
візиту до Києва Міністра економіки, фінансів та відновлення Франції підписано рамковий договір щодо 
підтримки фінансування проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області (на 
Попаснянській водопостачальній станції) на суму 70 млн євро. Це дасть змогу отримати доступ до 
якісної питної води жителям 20 населених пунктів регіону. Термін кредиту – 40 років, перші 15 років 
діє пільговий період кредитування, процентна ставка – 0,0092 % річних. 

25-29.05.21 відбувся візит в Україну Директорки Агенції розвитку та співробітництва (АРС) ФДЗС 
Швейцарії з метою ознайомлення з перебігом реалізації проектів технічної та гуманітарної допомоги 
(24 проекти, фінансування 120 млн. дол. США) та визначення потреб на майбутнє. У ході зустрічі з 
Віце-прем'єр-міністром - Міністром цифрової трансформації України підписана Угода про розширення 
допомоги Україні в межах Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 
громади» (EGAP) до 6,3 млн. шв. фр.  

У квітні за рішенням міністрів ЗС країн В4 (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина) та Республіки 
Корея, Україна отримала 123 950 євро + 83 400 євро допомоги за програмою В4 «Східна солідарність», 
яку було започатковано для підтримки країн СхП в боротьбі з епідемією, які буде витрачено на 
розвиток 7 лікарень та приміщення першої медичної допомоги на ПП в смт. Станиця Луганська. Триває 
підготовка до передачі у червні для України 10 додаткових апаратів ШВЛ, які Угорщина передасть 
Україні, у відповідь на запит України через НАТО. 

Під час Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів двох 
держав (10.04.21) підписано Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про 
співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та 
пільгових категорій громадян України, яка передбачає будівництво житла для 500 сімей - вимушених 
переселенців із окупованого РФ Криму. 

304.  Продовження роботи із залучення міжнародної донорської 
допомоги для проведення заходів з протимінної діяльності 

МЗС Виконано 

Хід виконання:  
У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги між ДСНС та Данської ради у справах 

біженців/Данської групи з розмінування (ДРБ/ДГР) «Підготовка та залучення до виконання робіт з 
гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів ДСНС – Фаза 2» до ДСНС передано комплект 
меблів для обладнання операційної кімнати ГУ ДСНС у Луганській області; кілки для маркування 
території у кількості 7 000 шт., набір краски для маркування території; дошка сухостиральна магнітна 
для проведення брифінгу – 4 шт, лазерний далекомір – 7 ш; програмне забезпечення для ПК; 
багатофункціональні принтери – 30 шт; оперативно-піротехнічні автомобілі Mitsubishi L-200 – 5 шт; 
зовнішній жорсткий диск -1 шт; ноутбук «Acer» - 1 шт; портативна радіостанція «Baofeng UV-5R» - 20 
шт; навігатор Garmin – 13 шт. 

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги між ДСНС та ДРБ/ДГР «Навчання та 
введення команд розмінування у складі ДСНС – Фаза 2» до ДСНС передано: комплект IT обладнання 
для облаштування операційної кімнати ГУ ДСНС України у Луганській області (системи для веб 
конференцій - 2 шт, ноутбуки – 6 шт, персональний комп’ютер -1 шт та ін.); акумулятори для 
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міношукачів – 72 шт; зарядні пристрої для акумуляторів – 6 шт; оперативно-піротехнічні автомобілі 
Mitsubishi L-200 – 4 шт; комплект ІТ обладнання для облаштування операційної кімнати ГУ ДСНС 
України у Луганській області (ІР телефони – 6 шт, телевізор SAMSUNG – 2 шт, інтерактивна панель – 1 
шт, багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro – 2 шт, принтер Epson – 1шт, навігатор Garmin – 3 
шт); портативна радіостанція «Baofeng UV-5R» - 7 шт; вартістю - 4 326, грн; супутникова антена з 
системою автоматичного налаштування та автономним контролером «САНСА» - 1 к-т; мобільний 
ретранслятор на базі «Motorola SLR 5500» - 1шт; автомобільна радіостанція «Motorola DM4601e» - 6 
шт; портативна радіостанція «Motorola DP4801e» - 18 шт. 

США продовжують надавати донорську допомогу у протимінній діяльності в Україні через 
діяльність міжнародного “The HALO Trust”. США продовжують діяти як провідна держава у рамках 
“Імплементаційної угоди між КМУ та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і 
обслуговування про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та 
протипіхотних мін типу ПФМ-1”.  

Мінреінтеграції є бенефіціаром та реципієнтом за проектом Координатора проєктів ОБСЄ в Україні 
«Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності». Забезпечено участь у: 

В рамках зазначеного проекту проведено навчання тренерів з інформування про мінну небезпеку у 
Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС у с. Ватутіне, 
Харківська область. 

Представники Мінреінтеграції спільно з делегацією Координатора проєктів ОБСЄ в Україні на чолі з 
Послом та керівниками дипмісій п’яти країн ОБСЄ (Албанії, Норвегії, Словаччини, Хорватії та Швеції), 
відвідали середню загальноосвітню школу №6 у місті Сєвєродонецьк в рамках інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо небезпеки мін та вибухонебезпечних предметів (м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область) 

Cпільно з Данською Радою у справах біженців - Данською Групою з розмінування (DRC-DDG) в 
рамках впровадження проекту «Надання повноважень національним та місцевим організаціям щодо 
захисту життя та прав людини внаслідок конфлікту на Сході України» проведено тренінг для 
працівників Мінреінтеграції та інших ЦОВВ, що задіяні в реалізації державної політики у сфері 
протимінної діяльності. 

 

ЦІЛЬ 1.9.2.  

Україна є контрибутором міжнародного миру та безпеки 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
305.  Продовження участі національного контингенту в операції у 

складі Багатонаціональних сил НАТО в Косово (КФОР) та 
національного персоналу в тренувально-дорадчій Місії 
НАТО “Рішуча підтримка” в Ісламській Республіці 
Афганістан 

ГШ ЗСУ Виконано 

Хід виконання:  
Національний контингент в Косово, Республіка Сербія, продовжує виконання завдань у складі 

Багатонаціональних сил НАТО в Косово (КФОР). Склад контингенту: 40 військовослужбовців (офіцерів 
– 17, прапорщиків, сержантів, солдат – 23), техніки – 17 одиниць (спеціальної техніки – 11 од., легкових 
автомобілі – 2 од., вантажних автомобілів – 3 од., напівпричепів – 1 од.). 

Відповідно до рішення НАТО від 14.04.21 діяльність тренувально-дорадчої Місії НАТО “Рішуча 
підтримка” в Ісламській Республіці Афганістан припинено. 10 військовослужбовців ЗСУ (офіцерів – 6, 
сержантів – 4) та 2 мінно-пошукових собаки 05.06.21 повернуто в Україну. 

306.  Забезпечення участі Контактного пункту Військово-
Морських Сил Збройних Сил (м. Одеса) в операції НАТО 
“Морський охоронець” шляхом постійного моніторингу 
надводної обстановки в акваторії Чорного моря та 
здійснення обміну інформацією із штабом проведення 
операції (штаб Командування Військово-Морських Сил 
НАТО “Нортвуд”) 

ГШ ЗСУ Виконано 

Хід виконання:  
Контактним пунктом ВМС ЗСУ триває ведення постійного моніторингу надводної обстановки в 

акваторії Чорного та Азовського морів. Здійснюється обмін інформацією за запитом зі штабом 
Морського командування “НОРТВУД” та Головним штабом ОЗС НАТО в Європі поза межами операції 
“Морський охоронець” до офіційного приєднання України до згаданої операції. 

307.  Забезпечення в установленому порядку участі корабельно- ГШ ЗСУ Триває 
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катерного складу Морської охорони та прикордонних 
підрозділів Держприкордонслужби у багатонаціональних 
військових навчаннях “Сі Бриз — 2021” 

виконання  

Хід виконання:  
Багатонаціональні військові навчання “Сі Бриз — 2021” розпочалися 28.06.21 та триватимуть до 

10.07.21. 
До навчань приєднається найбільше число країн-учасниць за всю історію: понад 30 держав 

направлять близько 5 000 військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів 
спеціального призначення і водолазних груп. 

До навчань залучаються сили та підрозділи Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сухопутних 
Військ ЗСУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Сил Підтримки ЗСУ. 

У період з 11 по 14.05.21 у м. Одеса групою офіцерів Регіонального управління морської охорони 
Держприкордонслужби забезпечено участь у проведенні заключної плануючої конференції 
міжнародних навчань «Сі Бриз - 2021». 

308.  Забезпечення участі національного персоналу у заходах 
бойової підготовки та тренувальних місіях у складі спільної 
литовсько-польсько-української бригади 
(ЛИТПОЛУКРБРИГ) 

ГШ ЗСУ Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

ЦІЛЬ 1.9.3.  

Система боротьби з тероризмом ефективно протидіє терористичним загрозам 

 
  Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
309.  Розгляд можливості запровадження системи електронного 

документообігу у суб’єктах боротьби з тероризмом та 
забезпечити її використання у процесі міжвідомчої взаємодії 

суб’єкти боротьби з 
тероризмом 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

310.  Здійснення аналізу та у разі потреби підготовка пропозицій 
щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
запобігання та боротьби з тероризмом 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
28.12.20 за № 16/6253 СБУ надіслано до Мінфіну підписані примірники проекту наказу Міністерства 

фінансів України та Служби безпеки України "Про затвердження Форми подання Службою безпеки 
України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних з 
провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції". 

22.02.21 підготовлено та направлено до РНБО звіт за результатами проведення огляду 
загальнодержавної системи боротьби з тероризмом з пропозиціями щодо вдосконалення законодавства 
у сфері попередження та боротьби з тероризмом, а також формування перспективної моделі 
загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. 

25.02.21 співробітник СБУ взяв участь у круглому столі в режимі онлайн «Створення нормативно-
правової бази забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури: попередні підсумки та 
пріоритети подальшої роботи», який організований Представництвом НАТО в Україні з метою 
обговорення правових аспектів розвитку державної системи захисту критичної інфраструктури в 
Україні. 

26.04.21 СБУ надіслані зауваження до Мін’юсту до проекту Закону України “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо визнання організації терористичною”.  

Станом на 15.06.2021 заінтересованими підрозділами СБУ здійснюється погодження правил 
антитерористичної безпеки, розроблених Штабом АТЦ при СБУ, які спрямовані на забезпечення 
антитерористичної захищеності об’єктів можливих терористичних посягань, підвищення ефективності 
систем та режимів охорони, а також зниження ризику реалізації терористичних загроз на таких 
об’єктах. 

29.07.21 СБУ надіслані зауваження до Мін’юсту до проекту постанови КМУ “Про затвердження 
доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради 
Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних з провадженням 
терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції” (проект не підтримано). 
311.  Проведення спільних практичних заходів з СБУ Виконано 
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антитерористичними підрозділами держав — членів НАТО 
та держав-партнерів з метою відпрацювання єдиних 
підходів реагування на терористичну загрозу та 
впровадження дієвих механізмів усунення терористичних 
ризиків для об’єктів можливих терористичних посягань, а 
також обміну передовим досвідом та методичними 
рекомендаціями щодо протидії тероризму 

Хід виконання:  
Забезпечено участь представників СБУ в: 

 робочій зустрічі з офіційним представником Департаменту державної безпеки Литви в 
Україні та заступником військового аташе Литовської республіки в Україні з метою 
обговорення можливого проведення антитерористичних навчань на території Посольства 
Литви в Україні; 

 в дистанційному навчальному семінарі з питань знешкодження вибухонебезпечних 
пристроїв за стандартами НАТО, який було організовано за сприяння Агенції НАТО з 
підтримки і постачання (NSPA) в рамках реалізації проекту Трастового фонду НАТО із 
знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям; 

 дистанційному засіданні Робочої групи щодо протидії вибухонебезпечним загрозам. 
 робочій зустрічі з представниками Посольства США в Україні з метою обговорення 

існуючих практик своєчасного оповіщення цивільного населення щодо поточних загроз та 
розвитку небезпек; 

 онлайн тренінгу «Боротьба з тероризмом та підривною діяльністю», який організовано 
Міжнародним центром із запобігання та протидії організованій злочинності (м. Казерта, 
Італія) з метою ознайомлення з особливостями боротьби з тероризмом  і організованою 
злочинністю Італійської Республіки; 

 робочій зустрічі з представниками Посольства США в Україні з метою обговорення деталей 
залучення іноземних партнерів до проведення спільних тренувальних заходів які 
відбудуться 26 травня 2021 року у Миколаївській області; 

 відеоконференції за участю представників заводу Виробника системи Atlas Mapping (м. 
Стамбул, Туреччина) з метою обговорення технічних характеристик системи Atlas Mapping; 

 спільно з представниками Посольства США в Україні у командно-штабних навчаннях із 
забезпечення заходів безпеки на потенційно небезпечному об’єкті ЗСУ (у м. Миколаїв) з 
метою обміну досвідом у сфері координації та реагування на надзвичайні ситуації вчинені з 
терористичною метою; 

 багатонаціональних військових навчаннях «Сі Бриз - 2021» в рамках відпрацювання 
практичних дій (в т.ч. антитерористичної та протидиверсійної компонентів); 

 робочій зустрічі з групою Міністерства оборони США з програми глобальної ядерної 
безпеки, яка координує реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Готовність 
України у сфері ядерної безпеки» з метою обговорення перспектив подальшої міжнародної 
співпраці з Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США. 

312.  Продовження здійснення заходів з протидії поширенню 
ідеології міжнародних терористичних організацій, закликів 
до терористичної діяльності, зокрема з використанням 
Інтернету 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
СБУ в рамках КП№ 2219000000000320 від 31.10.19 за ч. 2 ст. 258 КК України проведено комплекс 

слідчих дій, за результатами яких припинено протиправну діяльність неонацистського терористичного 
угруповання, що розповсюджувало заклики до вчинення терористичних актів. 

313.  Забезпечення участі в міжнародних конференціях, 
семінарах, виставках та інших науково-практичних заходах 
у сфері протидії тероризму, зокрема присвячених питанням 
щодо виявлення і знешкодження саморобних вибухових 
пристроїв, судово-експертної та протимінної діяльності 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
31.03.21 Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз 

Служби безпеки України (ІСТЕ СБУ) організовано та проведено Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Судово-експертна діяльність в Службі безпеки України: актуальні питання теорії та 
практики» в онлайн форматі. У відеоконференції взяли участь науковці та експерти СБУ, МВС, 
Мінюсту, ДБР, Національної академії правових наук України, а також представники зарубіжних 
партнерів з Грузії, Молдови, Румунії, Словаччини, Болгарії. За результатами заходу видано Збірник 
матеріалів конференції. 
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27.05.21 у рамках заходів щодо набуття членства ІСТЕ СБУ в Європейській мережі судово-
експертних установ (ENFSI) взято участь у щорічній міжнародній онлайн-конференції ENFSI, в ході 
якої представлено ІСТЕ СБУ як нового учасника міжнародної організації. 

15-18.06.21 організовано тематичну експозицію ІСТЕ СБУ у рамках загальних експозицій ХVII 
Міжнародної виставки «Зброя та безпека – 2021», II Міжнародної виставки Expert Security та XII 
Міжнародного авіакосмічного салону «Авіасвіт ХХІ». У рамках експозиції були представлені зразки та 
діючі макети спецтехніки, програмні продукти, можливості судово-експертного підрозділу ІСТЕ СБУ. 

Забезпечено участь співробітників СБУ у: 
 I Міжнародній науково-практичній конференції «Вибухонебезпечні предмети як елемент 

гібридних загроз: виклики та протидія», що проводився за ініціативи Об’єднаної оперативної 
групи ЗС Канади в Україні (JTF-U) в рамках програми співробітництва «UNIFIER»;  

 міжвідомчому українсько-шведському семінарі з питань організації взаємодії органів 
виконавчої влади у сфері мінних загроз (м. Стокгольм, Королівство Швеція); 

 робочій зустрічі з представником Женевського міжнародного центру з гуманітарного 
розмінування у рамках побудови в Україні інформаційної системи для протимінної 
діяльності; 

 підсумковому брифінгу з представниками Женевського міжнародного центру з 
гуманітарного розмінування для представлення перспективної моделі з управління  
інформацією з протимінної діяльності в Україні IMSMA Core, 

 онлайн засіданні робочої групи з управління інформацією з протимінної діяльності в Україні 
IMSMA Core, організована Женевським міжнародним центром з гуманітарного 
розмінування. 

314.  Вжиття заходів до запобігання використанню території 
України міжнародними терористичними та релігійно-
екстремістськими організаціями для створення логістичної 
бази з переправлення бойовиків і контрабанди зброї 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
СБУ проведено комплекс контррозвідувальних заходів з протидії міжнародним терористичним і 

релігійно-екстремістським організаціям країн Північної Африки, Близького та Середнього Сходу, 
Центральної і Південно-Східної Азії (у т.ч. «Ісламська держава», «Аль-Каїда», «Хізбаллах» та інші), їх 
структурним ланкам, активістам та прихильникам в Україні. За результатами проведеної роботи у 
поточному році (станом на 30.08.21) виявлено 68 та затримано 15 осіб, які причетні до міжнародних 
терористичних та релігійно-екстремістських організацій.  

Спільно з ДМС примусово повернуто до країни походження 19 та видворено 5 представників 
зазначеної категорії осіб. Крім того, заборонено в’їзд в Україну 194 іноземцям, які підозрюються у 
причетності до діяльності МТО/РЕО. 

З метою протидії терористичним загрозам у сфері прикордонної безпеки та збройній агресії 
Російської Федерації Держприкордонслужбою використовувалися можливості правоохоронних органів 
іноземних держав (Інтерполу, Європолу). У рамках проведення заходів з протидії порушенням 
міжнародних санкцій використовувалися можливості МЗС та ЗДУ.  

315.  Забезпечення взаємодії з відповідними органами НАТО, 
спеціальними службами та правоохоронними органами 
держав — членів НАТО щодо обміну інформацією про 
міжнародні терористичні та релігійно-екстремістські органи 
і організації, а також з метою виявлення та припинення 
терористичних загроз для України, її громадян, установ, 
об’єктів, зокрема за кордоном 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
СБУ забезпечено взаємодію з іноземними правоохоронними органами та спеціальними службами з 

питань обміну інформацією стосовно об’єктів оперативної зацікавленості, а також з питань протидії 
діяльності міжнародних терористичних організацій, недопущення проникнення на територію України 
осіб, причетних до терористичної діяльності.  

15.01.21 за № 16/226 СБУ надіслано на адресу НПУ пропозиції щодо вдосконалення проекту 
Протоколу про внесення змін до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської 
Республіки про співробітництво в боротьбі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекурсорів та організованою злочинністю. 

316.  З метою адаптування до стандартів НАТО забезпечення у 
разі потреби участі у зустрічі з профільними фахівцями (на 
семінарах, науково-практичних заходах тощо) стосовно 
розгляду можливостей створення захищених напрямів 
зв’язку з відповідними органами НАТО, спеціальними 

СБУ Триває 
виконання 
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службами та правоохоронними органами держав — членів 
НАТО стосовно обміну інформацією щодо міжнародних 
терористичних та релігійно-екстремістських організацій 
тощо 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

317.  Забезпечення обміну передовим практичним досвідом та 
методичними рекомендаціями щодо координації дій 
підрозділів різної міжвідомчої належності у сфері боротьби 
з тероризмом 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Забезпечено участь співробітників СБУ у: 
практичному семінарі «Лідерство в умовах кризи» організований Академією оборони Великої 

Британії в рамках реалізації програми «Підготовка керівників вищого рівня»; 
робочій зустрічі з представниками Групи цивільного-військового співробітництва ЗС США при 

Посольстві США в Україні з метою обговорення подальших планів двосторонньої взаємодії; 
офіційному відкритті Багатонаціонального корпусу ситуаційних вправ Навчального центра з 

фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузьмича Інституту ядерних 
досліджень НАН України. 

ЦІЛЬ 1.9.4.  

Функціонує дієва та надійна система контролю над озброєннями  

та нерозповсюдженням зброї масового знищення і засобів її доставки 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний 

виконавець 
Статус  

виконання 
318.  Розроблення з урахуванням рішень, прийнятих на 

Пленарних засіданнях в рамках міжнародних режимів 
експортного контролю, та внесення на розгляд Кабінету 
Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до списків товарів, 
міжнародні передачі яких підлягають контролю 

Мінекономіки Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено проект постанов КМУ: 
«Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами 

товарів військового призначення». Зазначеним проектом акта пропонується внести зміни до Порядку 
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, та Списку товарів 
військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (додаток до 
Порядку), відповідно до рішень, ухвалених державами-учасницями міжнародного режиму 
експортного контролю «Вассенаарська домовленість» на Пленарних засіданнях режиму в 2016–2019 
роках; 

«Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами 
товарів подвійного використання». Зазначеним проектом акта пропонується внести зміни до Порядку 
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, 
затвердженого постановою КМУ від 24.10.18 № 86, та Єдиного списку товарів подвійного 
використання (додаток до Порядку) відповідно до рішень, ухвалених державами-учасницями 
міжнародних режимів експортного контролю «Вассенаарська домовленість», «Режим контролю за 
ракетними технологіями», «Група ядерних постачальників» та «Австралійська група» на Пленарних 
засіданнях режимів у 2017–2019 рр. 

Мінекономіки спільно з Держекспортконтролем здійснюється доопрацювання проектів постанов 
КМУ. 

 

319.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання у частині 
удосконалення контролю за міжнародними передачами 

Мінекономіки Триває 
виконання 
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товарів, не внесених до контрольних списків 

Хід виконання:  
Розроблено нову редакцію Закону України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Законопроектом, зокрема, 
передбачається уточнення випадків застосування контролю за товарами, не внесеними до 
контрольних списків, з метою запобігання розповсюдження зброї масового знищення та засобів її 
доставки, запобігання використання таких товарів в терористичних, незаконних військових та інших 
протиправних цілях, а саме, якщо відомо про можливість повного чи часткового використання таких 
товарів: для військового кінцевого використання іноземними суб’єктами, стосовно яких застосовано 
санкції; у якості компоненту товару військового призначення, який було експортовано або 
реекспортовано з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів. 

Мінекономіки спільно з Держекспортконтролем доопрацьовано проект Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання” та внесено на розгляд Кабінету Міністрів 
України. 

320.  Забезпечення провадження інспекційної діяльності 
відповідно до Договору про звичайні збройні сили в 
Європі, Договору з відкритого неба, Віденського 
документа про заходи зміцнення довіри і безпеки 2011 
року та двосторонніх міжурядових договорів України із 
Словаччиною, Польщею, Угорщиною, Румунією щодо 
заходів зміцнення довіри та безпеки 

Міноборони Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були 

скасовані організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення 
уточнюються). 

321.  Здійснення обміну інформацією з державами — сторонами 
міжнародних договорів з питань контролю над звичайним 
озброєнням, а також з державами — учасницями 
міжнародних режимів експортного контролю щодо 
експорту/імпорту окремих категорій товарів 

Держекспорт-
контроль 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з 

атомної енергії (МАГАТЕ) про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження 
ядерної зброї (ДНЯЗ) Держекспортконтролем підготовлено та надіслано до Держатомрегулювання 
інформацію за IV квартал 2020 року та І і ІІ квартали 2021 року про експортні поставки узгодженого 
обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II до Додаткового протоколу.  

Відповідно до пункту 7.8 Меморандуму про взаєморозуміння міжнародного режиму експортного 
контролю “Комітет Цангера” до МЗС надано інформацію за 2020 рік про експорт вихідного або 
спеціального матеріалу, що розщеплюється, та обладнання, зазначеного у Тригерному списку 
Комітету Цангера, до держав, які не мають ядерної зброї і не є членами ДНЯЗ. 

Відповідно до Положення про порядок підготовки національних декларацій згідно з Конвенцією 
про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, 
затвердженого постановою КМУ від 07.02.01 № 109, до МЗС надано інформацію за 2020 рік щодо 
здійсненого Україною імпорту/експорту хімікатів, які підлягають контролю та звітності згідно з 
Конвенцією. 

На виконання заходів зміцнення довіри щодо дотримання положень Конвенції про заборону розробки, 
виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її 
знищення Держекспортконтролем в межах повноважень підготовлено та надіслано до МЗС інформацію 
щодо відсутності у 2020 р. змін до законодавчих та нормативно-правових актів в галузі експортного 
контролю, що стосуються експорту та імпорту мікроорганізмів та токсинів, які можуть бути 
використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї. 

Держекспортконтролем підготовлено та надіслано до МЗС для подальшої передачі до 
міжнародного режиму експортного контролю «Вассенаарська домовленість» звіти щодо: 

 наданих дозволів на експорт окремих категорій звичайних озброєнь (у тому числі 
стрілецької зброї та легких озброєнь), внесених до Списку товарів військового 
призначення ВД, до держав-неучасниць ВД за ІІ півріччя 2020 року; 

 наданих дозволів або здійснених міжнародних передач “чутливих” та “дуже чутливих” 
товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до 
держав-неучасниць ВД за ІІ півріччя 2020 року; 

 відмов у наданні дозволів на передачу товарів, внесених до Списку товарів і технологій 
подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД за ІІ півріччя 2020 року; 
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 відмов у наданні дозволів на експорт «чутливих» та «дуже чутливих» товарів, внесених 
до Списку товарів і технологій подвійного використання ВД, до держав-неучасниць ВД 
за ІІ півріччя 2020 року; 

 наданих дозволів на здійснення по суті ідентичних передач “чутливих” та “дуже 
чутливих” товарів, внесених до Списку товарів і технологій подвійного використання 
ВД, до держав-неучасниць ВД, відносно яких у попередній трирічний період було 
відмовлено іншою державою-учасницею за ІІ півріччя 2020 року. 

Держекспортконтролем підготовлено та надіслано до МЗС для подальшої передачі: 
 до ООН звіт щодо експорту та імпорту Україною окремих категорій звичайних озброєнь; 
 до ОБСЄ звіт щодо експорту та імпорту Україною окремих категорій звичайних озброєнь 

та стрілецької зброї і легких озброєнь.  
Держекоспортконтролем підготовлено та надіслано до Держатомрегулювання для подальшої 

передачі до МАГАТЕ інформації про експортні поставки товарів, виготовлених ПАТ 
«Енергомашспецсталь» (заготовки для корпусів реакторів та обладнання 1-го контуру атомних 
електростанцій), у 2020 р. та І півріччі 2021 р. 

322.  Здійснення з Об’єднаним департаментом з питань розвідки 
та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО та окремими 
партнерськими спецслужбами обміну інформацією у сфері 
нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її 
доставки 

Служба зовнішньої 
розвідки  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

323.  Продовження обміну із спеціальними органами держав — 
членів НАТО інформацією з ознаками використання 
підсанкційними державами коштів від військово-
технічного співробітництва для фінансування державних і 
недержавних парамілітарних формувань 

Служба зовнішньої 
розвідки  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

324.  Забезпечення супроводження іноземних інспекційних груп 
на території України та здійснення контрольних заходів на 
території держав-учасниць відповідно до Договору про 
звичайні збройні сили в Європі, Віденського документа 2011 
року про заходи зміцнення довіри і безпеки, Договору з 
відкритого неба, двосторонніми міжурядовими угодами із 
суміжними державами (Словаччиною, Польщею, 
Угорщиною та Румунією) 

ГШ ЗСУ Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були 

скасовані організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення 
уточнюються). 

325.  Забезпечення участі делегації України в роботі Форуму 
ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки, Структурованого 
діалогу ОБСЄ з аналізу сучасного стану європейської 
безпеки та наявних і майбутніх викликів безпеці на просторі 
ОБСЄ, Спільної консультативної групи та Консультативної 
комісії з відкритого неба 

ГШ ЗСУ Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були 

скасовані організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення 
уточнюються). 

326.  Забезпечення участі представників України у засіданнях, 
конференціях, інших практичних заходах, що проводяться 
в рамках діяльності Регіонального центру сприяння 
контролю над озброєнням (RACVIAC) 

ГШ ЗСУ Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були 

скасовані організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення 
уточнюються). Планується участь представників України у засіданнях, конференціях, інших 
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практичних заходах, що проводяться в рамках діяльності Регіонального центру сприяння контролю 
над озброєнням (RACVIAC) на жовтень 2021 року. 

327.  Забезпечення участі представників України у семінарі 
Верифікаційного координаційного комітету НАТО з 
питань перевірки щорічної обмінної інформації, обмін 
якою здійснюється за Договором про звичайні збройні 
сили в Європі, Віденським документом 2011 року про 
заходи зміцнення довіри і безпеки, документами 
“Планування у галузі оборони” та “Глобальний обмін 
військовою інформацією”, внесення до електронної бази 
НАТО “VERITY” відповідної інформації щодо України 

ГШ ЗСУ Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були 

скасовані організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення 
уточнюються). Планується участь представників України у семінарі у  вересні 2021 року. 

328.  Забезпечення участі представників України у щорічному 
засіданні керівників верифікаційних органів у рамках 
Верифікаційного координаційного комітету НАТО з 
питань контролю над озброєнням 

ГШ ЗСУ Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були 

скасовані організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення 
уточнюються). Планується участь представників України у згаданому засіданні у листопаді-грудні 
2021 року. 

329.  Проведення щорічних робочих зустрічей на виконання 
двосторонніх міжурядових угод із Словаччиною, 
Польщею, Угорщиною та Румунією 

ГШ ЗСУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

330.  Створення інформаційно-телекомунікаційної системи та 
комплексної системи захисту інформації 

Держекспорт-
контроль 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Відповідно до договору від 07.10.20 №11.563/20 створено модуль взаємодії з «Єдиним вікном для 

міжнародної торгівлі», модуль взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби 
України, модуль взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуль взаємодії з єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі 
приклданого програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаійної системи у сфері державного 
контролю (ІТС ЕК). На програмне забезпечення ІТС ЕК отримано експертний висновок 
Держспецзв’язку, ІТС ЕК введено в дослідну експлуатацію.      

В рамках договору від 20.10.20 №11.568/20 на створення інформаційно-телекомунікаційної 
системи в сфері експортного контролю та комплексної системи захисту інформації виконавцем (ДП 
“УСС”) підготовлено та затверджено в Адміністрації Держспецзв’язку. 

Держекспортконтролем здійснюється налагодження та тестування бізнес-процесів, пов’язаних з 
наданням адміністративних послуг. 

331.  Введення в експлуатацію електронної системи у сфері 
державного експортного контролю у складі інформаційно-
телекомунікаційної системи 

Держекспорт-
контроль 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Держекспортконтролем затверджено План введення інформаційно-телекомунікаційної системи 

“Електронна система у сфері експортного контролю” (ІТС ЕК) в промислову експлуатацію (наказ від 
08.02.21 № 14), проведено презентацію ІТС ЕК для органів державної влади, що залучаються до 
проведення державної експертизи у галузі експортного контролю (26.05.21), та суб’єктів здійснення 
міжнародних передач товарів (16.06.21). Здійснюється узгодження організаційних заходів з 
проведення тестування ІТС ЕК на базі органів державної влади (узгодження та підписання спільних 
наказів, організація робочих місць, визначення конкретних осіб, що прийматимуть участь у 
тестуванні). 

332.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону України “Про внесення змін до 

Мінекономіки Триває 
виконання 
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Закону України “Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання” 

Хід виконання:  
Розроблено нову редакцію Закону України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання». Законопроектом, зокрема, 
передбачається визначити, що засобом взаємодії суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів з 
Держекспортконтролем під час проведення експертизи та надання адміністративних послуг у сфері 
державного експортного контролю є електронна система у сфері державного експортного контролю. 
Основними завданнями електронної системи є: автоматизація процесу надання адміністративних 
послуг у сфері державного експортного контролю; обмін інформацією між Держекспортконтролем та 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, 
уповноваженими згідно із законодавством здійснювати заходи у сфері державного експортного 
контролю. 

Мінекономіки спільно з Держекспортконтролем доопрацьовано проект Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання” та внесено на розгляд Кабінету Міністрів 
України. 

333.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону України  “Про внесення змін до 
Закону України “Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання” 

Мінекономіки Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено нову редакцію Закону України «Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання».Законопроектом 
передбачається доповнити перелік порушень вимог законодавства у сфері державного експортного 
контролю такими діями: невиконання зобов’язань або гарантій, визначених у документі про державні 
гарантії або сертифікаті кінцевого споживача; неподання або несвоєчасне подання до 
Держекспортконтролю сертифікату підтвердження доставки. 

Мінекономіки спільно з Держекспортконтролем доопрацьовано проект Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання” та внесено на розгляд Кабінету Міністрів 
України. 

334.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про державний контроль за 
міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання” 

Мінекономіки Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено нову редакцію Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного використання”. Законопроектом передбачається 
уточнити норми, що стосуються державного контролю за використанням дозволів та документів про 
державні гарантії, а саме, визначити, що суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, які 
отримали зазначені документи, мають надавати до Держекспортконтролю звіти про фактично 
здійснений (частково здійснений) експорт чи імпорт товарів, визначених у цих документах, або 
інформувати Держекспортконтроль про нездійснення таких передач. 

Мінекономіки спільно з Держекспортконтролем доопрацьовано проект Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання” та внесено на розгляд Кабінету Міністрів 
України.  

335.  Проведення інформаційної кампанії, присвяченої 
нагадуванню міжнародному співтовариству про 
зобов’язання перед Україною за Будапештським 
меморандумом 

МЗС Триває 
виконання 

Хід виконання:  
МЗС 02.03.21 здійснений виступ у Військовому коледжі повітряних сил США (м. Монтгомері, 

Алабама) з метою висвітлення зобов’язань сторін Будапештського меморандуму перед Україною. 
Питання порушувалося у ході зустрічей Посла України в МЗС Іспанії 02.06.21. Підготовлено до 

публікації інтерв’ю Посла України журналу МО Іспанії «Fuerzas Militares del Mundo» (публікація 
очікується у випуску за липень-серпень 2021). В матеріалі висвітлюються проблеми мілітаризації ТОТ 
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АРК, зокрема, щодо дій РОА, пов’язаних з підготовкою інфраструктури та розгортанням ядерної зброї 
в Криму. 

ЦІЛЬ 1.9.5.  

Суспільство та держава захищені ефективною системою запобігання  

та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження  

зброї масового знищення, здатною протидіяти сучасним викликам 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
336.  Забезпечення обміну з підрозділами фінансових розвідок 

держав — членів НАТО інформацією з протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення 

Держфін-
моніторинг 

Виконано 

Хід виконання:  
Держфінмоніторингом, за період з 01.01.21 по 20.08.21, здійснено інформаційний обмін з 28 ПФР 

країн НАТО. 
За період з 01.01.21 по 20.08.21, Держфінмоніторингом направлено 241 запит до 28 ПФР іноземних 

держав та отримано 282 відповіді на запити від 28 ПФР іноземних держав. 
Одночасно Держфінмоніторингом отримано 174 запити від 23 ПФР іноземних держав та надано 

258 відповідей до 24 ПФР іноземних держав. 
Найбільш активний обмін інформацією здійснювався з наступними ПФР країн НАТО: 
 ПФР Латвії (відправлено 34 запити), ПФР Польщі (відправлено 28 запитів), ПФР Угорщини, 

Німеччини та ПФР Чехії (відправлено по 17 запитів), ПФР США (відправлено 15 запитів), 
ПФР Словаччини (відправлено 13 запитів), ПФР Литви (відправлено 11 запитів); 

 ПФР Латвії (отримано 60 запитів), ПФР Німеччини (отримано 21 запит), ПФР Польщі 
(отримано 14 запитів), ПФР Чорногорії (отримано 11 запитів), ПФР Туреччини (отримано 10 
запитів). 

Офісом Генерального прокурора вживаються заходи, направлені на запровадження в найкоротші 
строки розробленого проєкту нової форми звітності № 1-ЛФТ «Звітність про результати розслідування 
кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, 
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення». 

Здійснюється системний підхід направлений на забезпечення всебічного, повного та 
неупередженого розслідування кримінальних проваджень територіальними слідчими органами 
фіскальної служби у кримінальних провадженнях за фактами легалізації (відмивання) майна, 
одержаного злочинним шляхом. 

З цією метою в серпні поточного року керівникам обласних прокуратур направлено лист щодо 
активізації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних 
провадженнях вказаної категорії.  
337.  Укладання меморандумів про взаєморозуміння з 

підрозділами фінансових розвідок іноземних держав щодо 
співробітництва у сфері протидії легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї 
масового знищення 

Держфін-
моніторинг 

Виконано 

Хід виконання:  
Станом на 26.08.21 Держфінмоніторингом укладено 80 Меморандумів про взаєморозуміння з 

підрозділами фінансової розвідки іноземних країн (включаючи держави – члени НАТО).  
Протягом звітного періоду Держфінмоніторингом велися робочі перемовини щодо підписання 

Меморандумів з ПФР Туркменістану, Ватикану, Азербайджану, Катару, Швеції та Королівства 
Саудівська Аравія. 

338.  Забезпечення участі державних службовців, працівників 
державних органів та прокурорів у тренінгах з питань 
застосування кращої практики із запобігання та боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масового знищення 

Офіс 
Генерального 
прокурора, СБУ, 
НАБУ 

Виконано 

Хід виконання:  
На постійній основі на базі Академії фінансового моніторингу здійснюється навчання державних 
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службовців, співробітників державних та правоохоронних органів з питань запобігання та боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та 
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 

В рамках державного замовлення проведено навчання з підвищення кваліфікації фахівців з курсу 
«Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для 512 фахівців, з них: 45 – 
спеціалістів АРМА, 27 – спеціалістів СБУ, 467 – інші спеціалісти правоохоронних, розвідувальних 
органів та судової системи України. 

12.03.21 за ініціативи Держфінмоніторингу на комунікативному діджитал майданчику Академії 
фінансового моніторингу відбулась онлайн-презентація новітнього продукту українських розробників 
з питань фінансових розслідувань у сфері обігу віртуальних активів.  

16-18.06.21 відбувся черговий етап поглибленого навчального курсу для практиків-правоохоронців 
та детективів НАБУ «Протидія складній корупції та пов’язаному з нею відмиванню злочинних 
коштів», який організовано спільно з Посольством США в Україні та Організацією економічного 
співробітництва та розвитку. 

Співробітник СЗРУ брав участь (22.01.21, м. Київ) у курсі підвищення професійної компетенції за 
напрямом «Індикатори фінансування розповсюдження зброї масового знищення», що проводився 
Моніторинговим органом Ради Європи у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 
(MANEYVAL). 

Співробітники СБУ пройшли підвищення кваліфікації в Державному закладі післядипломної 
освіти «Академія фінансового моніторингу» з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдженням зброї 
масового знищення» (16-23.04.21). 

У І-му півріччі 2021 року на базі Національної академії СБУ проведено навчання співробітників 
СБУ за тематикою основних аспектів криміналізації ВК/ФТ та фінансових розслідувань з урахуванням 
рекомендацій FATF та інших міжнародних документів у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення на 5-ти потоках підвищення кваліфікації оперативного 
складу СБ України, загальна кількість слухачів – 37. 
339.  Інформування громадськості з питань запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 
шляхом розміщення інформації про результати роботи 
відомства на офіційних веб-сайтах 

Офіс 
Генерального 
прокурора, СБУ, 
НАБУ, НБУ 

Виконано 

Хід виконання:  
СБУ забезпечено інформування громадськості про результати діяльності органів безпеки щодо 

викриття осіб, які підозрюються в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
фінансування тероризму. На веб-сайті СБУ розміщено 14 повідомлень відповідної тематики. 

Держфінмоніторингом на постійній основі здійснюється оприлюднення на офіційному вебсайті 
інформації про важливі події. Держфінмоніторингом опубліковано 22 ключових повідомлення 
інформаційного характеру, зокрема, публічний звіт про результати роботи Держфінмоніторингу за 
2020 рік, за І квартал та перше півріччя 2021 року, підписано Меморандум про взаєморозуміння між 
Держфінмоніторинг та ПФР Республіки Мальта, оприлюднено Керівні настанови «Управління 
діловими відносинами із політично значущими особами», Огляд практики щодо використання 
неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік та Посібник з питань виявлення 
розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів статистичні дані щодо отриманих 
Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, роз’яснення щодо електронної взаємодії з 
питань фінансового моніторингу, про укладання Угоди про міжвідомче співробітництво з КРАІЛ, про 
актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ тощо. 

На оновленому сайті офіційного Інтернет-представництва Національного банку 
(https://bank.gov.ua/ua/news/all ) на постійній основі здійснюється, у тому числі, висвітлення інформації 
щодо результатів заходів, вжитих у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням 
тероризму. 

 Також на сторінці: https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring розміщено інформацію щодо 
застосування заходів впливу до суб’єктів первинного фінансового моніторингу за яким Національний банк 
здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії.  

Кількість релізів та повідомлень на тему фінансового моніторингу у першому півріччі 2021 року склала 
16. 

Офісом Генпрокурора розроблено проєкт нової форми звітності № 1-ЛФТ «Звітність про результати 
розслідування кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) 
майна, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового 
знищення». Проєкт опрацьовується у самостійних структурних підрозділах Офісу Генпрокурора. 

Періодично в межах компетенції узагальнюється інформація про стан організації і процесуального 
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керівництва досудовим розслідуванням за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, яка надається до відділу організації та процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини у 
сфері легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом управління організації і 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на 
функціонування економіки. 

Водночас Офісом Генерального прокурора вживаються заходи до інформування громадськості про хід 
та результати досудового розслідування у актуальних та резонансних кримінальних провадженнях, у тому 
числі, які стосуються питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Розділ ІI. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.1.  

Складові сектору безпеки і оборони України забезпечують  

обороноздатність держави та безпеку її громадян 

 

 

 

 

 

Виконано    44,1% 

Триває виконання              54,7% 

Скасовано / перенесено 1,2% 

ЦІЛЬ 2.1.1.  

Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони України  

зміцнює національну безпеку 

 
   Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
340.  Здійснення періодичного звітування перед Верховною 

Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів 
України, Радою національної безпеки і оборони України про 
стан реалізації державних програм та планів у сфері 
національної безпеки і оборони 

державні органи, 
що входять до 
складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Міноборони у березні надіслано до КМУ звіт про діяльність Міністерства оборони, Збройних Сил 

України та Державної спеціальної служби транспорту у 2020 році. Забезпечено звітування про стан 
виконання рішень РНБО України за І та ІІ квартали 2021 року до СКМУ, Апарату РНБО України. 

МВС відповідно до частини п’ятої статті 6 та частин другої та третьої статті 7 Закону України 
«Про національну безпеку України» здійснюється підготовка письмового звіту про діяльність 
Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби з 
надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби, які входять до сектору безпеки і оборони. 
Інформація про стан виконання зазначених документів своєчасно надсилається до заінтересованих 
органів. 

Нацгвардією щомісяця відпрацьовується аналітична довідка про результати службово-бойової 
діяльності Нацгвардії. Підготовлено та направлено звіт за І та ІІ квартали 2021 року до Офісу 

44,1 

54,7 

1,2 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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Президента України та Апарату РНБО про стан службово-бойової діяльності Нацгвардії. 
В установленому порядку СЗРУ звітувала перед керівництвом держави та уповноваженими 

координуючими структурами про основні результати діяльності розвідувального органу у 2020 році, 
зокрема на адресу РНБО у січні надіслано деталізовані матеріали щодо виконання Службою завдань, 
визначених Національною розвідувальною програмою на 2016-2020 роки. 

СБУ підготовлено щорічний звіт про діяльність Служби безпеки України для подання Президенту 
та Верховній Раді України. 
341.  Розміщення та постійне оновлення на офіційних веб-

порталах органів, що входять до складу сектору безпеки і 
оборони, інформації про формування і реалізацію державної 
політики з питань національної безпеки і оборони 

державні органи, 
що входять до 
складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Регулярно висвітлюється на офіційних каналах Міноборони: ЦТРС, Інформаційне агентство 

Міноборони, сторінках та каналах у соціальних мережах актуальна інформація з питань формування і 
реалізації державної політики з питань національної безпеки і оборони у частині Міноборони. 

В розділі «НОВИНИ» офіційного веб-сайту Держприкордонслужби розміщено 11 інформаційних 
повідомлень про заходи за участі Державної прикордонної служби в рамках співробітництва з НАТО. 

На офіційному веб-сайті Нацгвардії регулярно розміщується інформація про формування та 
реалізацію державної політики з питань національної безпеки та оборони.  

На веб-сайті Нацгвардії розміщено розділ «Стратегія відновлення цілісності України і деокупації 
Донбасу», у якому викладено запропонований МВС механізм відновлення суверенітету і 
територіальної цілісності країни, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Щорічно 
видається «Історичний дайджест» за попередній рік. У 2021 році опрацьовано та підготовлено до 
друку «Історичний дайджест» за 2020 рік (85 примірників). Сплановано розсилку до територіальних 
управлінь, навчальних центрів, навчальних закладів та військових частин Нацгвардії. 

На офіційному веб-сайті СЗРУ створено та системно наповнюється розділ «Обережно: російська 
пропаганда і фейки», оприлюднене 31 інформаційне повідомлення стосовно агресивних дій РФ проти 
України та інших актуальних тематик щодо реалізації державної політики з питань національної 
безпеки і оборони. 

В розділі "Новини" на офіційному вебсайті Держспецзв’язку постійно розміщуються інформаційні 
повідомлення щодо формування та реалізації державної політики з питань національної безпеки та 
оборони в частині, що стосується завдань та діяльності Служби. В підрозділі "Міжнародна діяльність"  
регулярно публікується та оновлюється інформація з питань взаємодії з НАТО, євроатлантичної та 
європейської інтеграції. 

На вебсайті СБУ розміщено інформацію про формування та реалізацію державної політики з 
питань національної безпеки і оборони: нормативно-правові акти, відомості про напрями, завдання та 
результати реформування СБУ, про систему демократичного цивільного контролю за діяльністю 
органів держаної безпеки. Постійно оприлюднюється інформація про діяльність спецслужби.” 

342.  Здійснення публікації та презентації щорічних видань “Білої 
книги” 

Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
Головне 
управління 
Національної 
гвардії 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» періодично, але не рідше ніж 

раз на три роки, органами сектору безпеки і оборони видаються «Білі книги» або інші аналітичні 
документи.  

Міністерством оборони України підготовлено, надруковано та розповсюджено  інформаційний 
бюлетень «Біла книга – 2019-2020. Збройні Сили України, Держспецтрансслужба» (2500 примірників – 
українською мовою, 1500 примірників – англійською мовою). П’ятнадцяте видання інформаційного 
бюлетеня присвячене питанням поточного стану та результатів реформування Збройних Сил України і 
Державної спеціальної служби транспорту, а також основні завдання і головні напрями їх розвитку. 
Інформаційний бюлетень розміщено на офіційному сайті Міноборони. 

Опрацьовано проєкт стратегічного бюлетеня прикордонної безпеки України «Біла книга 2020». 
Триває процес його редагування. На офіційному веб-сайті Держприкордонслужби створена та 
постійно оновлюється рубрика «Біла книга» категорії «Основні завдання, функції, повноваження та 
напрями діяльності» розділу «Про відомство». 

Підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті СЗРУ інформаційний бюлетень Служби 
зовнішньої розвідки «Біла книга – 2021» українською, англійською та російською мовами. У 
матеріалах надано оцінку зовнішнім загрозам національній безпеці України, викладені загальні 
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відомості щодо діяльності СЗРУ та міжнародного співробітництва Служби з іноземними партнерами. 3 
друкованим виданням зазначеного бюлетеню ознайомлено партнерські структури, насамперед держав-
членів НАТО, а також органи державної влади України.  

ЦІЛЬ 2.1.2.  

У секторі безпеки і оборони України працюють мотивовані  

та професійно підготовлені фахівці 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
343.  Удосконалення системи заохочення особового складу 

Держприкордонслужби за якісне виконання завдань 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відпрацьовано розпорядження із удосконалення системи заохочення особового складу за якісне 

виконання завдань № 98 від 05.04.19 «Про деякі питання заохочення персоналу за відмову від 
неправомірної вигоди». 

344.  Проведення зрізу знань з національно-патріотичної 
підготовки особового складу Держприкордонслужби 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби  

Виконано 

Хід виконання:  
Зріз знань з національно-патріотичної підготовки особового складу Держприкордонслужби 

проводиться кожні півроку під час перевірки особового складу на професійну придатність у 
відповідності до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 126 від 07.12.20 «Про підготовку 
особового складу Державної прикордонної служби України у 2021 році». 

Зазначений захід проведено у травні поточного року: 
 з офіцерами в системі дистанційного навчання; 
 з рештою персоналу шляхом перевірки опрацьованого матеріалу та усним або письмовим 

опитуванням. 

345.  Проведення анонімного опитування особового складу 
Держприкордонслужби з метою встановлення проблематики 
мотиваційних чинників та рівня патріотизму 

Адміністрація 
Держприкордонсл
ужби  

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до наказу Голови Держприкордонслужби від 23.02.21 № 71-АГ «Про проведення 

анкетування» у період з 01 по 28 березня 2021 року проведено відповідне анонімне анкетування. 

346.  Укомплектування класів психологічного тестування 
програмно-апаратним комплексом психофізіологічної 
експертизи 

Головне 
управління 
Національної 
гвардії 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено апробацію програмного продукту «Автоматизоване робоче місце психолога НГЦ», 

визначено технічні недоліки та потребу в нормативному врегулюванні подальшої експлуатації 
програмного продукту. На базі однієї військової частини Нацгвардії облаштовано приміщення (клас) 
для психологічного тестування. Уточнено технічні завдання для придбання комплекту 
поліграфологічного обладнання для двох військових частин Нацгвардії. 

347.  Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності 
викладачів та інструкторів вищих військових навчальних 
закладів шляхом участі у навчаннях, тренінгах і семінарах з 
питань євроатлантичної інтеграції, стандартів НАТО, у 
профільних наукових установах і навчальних центрах 
держав — членів НАТО 

Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордонсл
ужби Головне 
управління 
Національної 
гвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 у державах – членах НАТО підготовка викладачів та 

інструкторів вищих військових навчальних закладів з вересня 2020 року переведена в дистанційний 
(онлайн) режим, або проводиться експертами НАТО, які перебувають у відрядженні в Україні.  

17-18.03.21 за сприяння Програми  НАТО Удосконалення військової освіти (DEEP) та тренувальної 
операції Unifier (Канада) на базі Центру імітаційного моделювання НУОУ ім. І. Черняховського 
проведена сесія професійного розвитку з питань системного підходу до навчання та підготовки (SAT), 



121 

 

який прийнятий та використовується у ВВНЗ НАТО. Участь у заході брали 43 представників ВВНЗ 
ЗС, керівних плануючих органів Міноборони, ГШ, видів родів та командувань ЗСУ. 

22-25.03 та 29-30.03.21 проведено в дистанційному режимі робочі засідання для представників 
НПП ВВНЗ Міноборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби на базі Академії ЗС Словаччини. Мета 
заходів: 

 ознайомлення НПП з алгоритмом роботи органів військового управління тактичного рівня 
збройних сил держав – членів НАТО під час прийняття рішень на ведення бойових дій 
(викладання матеріалу здійснено на основі Публікації НАТО АРР-28 “Тактичні планувальні 
процеси”); 

 ознайомлення НПП з алгоритмом роботи з організації оперативного планування в рамках 
розділу 4 Комплексної директиви з планування операцій НАТО. 

Офіцери Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького 19-23.04.21 брали 
участь у спільній підготовці в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна 
(JMTG-U). 15.03-30.04.21 на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки в/ч А4150 (с. 
Старичі, Львівської області), проведено cпільну підготовку 24 омбр ЗСУ та підрозділу 
Держприкордонслужби ПКШР в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна 
(JMTG-U).  

348.  Вивчення досвіду впровадження в освітню діяльність 
Академії зовнішньої розвідки України стандарту НАТО з 
володіння іноземними мовами STANAG 6001 

Міноборони 
СЗРУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

349.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
керівного складу щодо підвищення рівня професійної 
компетентності особового складу 

державні органи, 
що входять до 
складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Інформаційно-роз’яснювальня робота серед керівного складу щодо підвищення рівня професійної 

компетентності особового складу проводиться у відповідності до наказу Адміністрації 
Держприкордонслужби № 89 від 18.08.2020 «Про організаці соціально-гуманітарного забезпечення» у 
Державній прикордонній службі України. У травні-липні поточного року заплановано та розпочато 
проведення кущових зборів керівного складу (у містах Суми, Одеса, Хмельницький, Львів) за 
напрямами діяльності. 

У Держспецзв᾽язку в рамках національного проєкту  «Дія.Цифрова освіта» 35 осіб отримали 
відповідні сертифікати, з них після проходження: Базового курсу із цифрової грамотності «Основи 
кібергігієни» та тестування «Цифрограм 2.0» та «Цифрограм для держслужбовців» - 13 осіб, 
тестування «Цифрограм 2.0» та «Цифрограм для держслужбовців» - 22 особи 

Інформування керівного складу органів та підрозділів СБУ щодо підвищення рівня професійної 
компетенції особового складу здійснюється щорічно у І кварталі шляхом доведення переліку потоків 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, який формується на підставі пріоритетних завдань 
оперативно-службової діяльності СБУ та спроможності відомчих навчальних закладів у проведенні 
навчання. У разі запровадження нових потоків підвищення професійної підготовки співробітників з 
актуальних питань оперативно-службової діяльності, здійснюється додаткове інформування органів та 
підрозділів СБУ. Крім того, згідно з пунктом 1 розділу ІІ Інструкції про медико-психологічне 
супроводження професійної діяльності військовослужбовців СБУ, пов’язаної з впливом 
психотравмуючих чинників перед виконанням військовослужбовцями СБУ службових обов’язків в 
умовах впливу психотравмуючих чинників з ними в обов’язковому порядку проводяться заходи 
психологічної підготовки. За цим напрямом роботи психологами у поточному році проведено 128 
заходів. 
350.  Проведення міжвідомчих змагань підрозділів спеціального 

призначення “Турнір пам’яті Василя Полякова” на базі 
Головного центру підготовки особового складу Державної 
прикордонної служби імені генерал-майора І. Момота 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 21.05.21 № АГ-217/0/81-21 «Про 

проведення в 2021 році міжнародних змагань серед підрозділів спеціального призначення «Турнір 
пам’яті Василя Полякова» 12-16.07.21 на базі ГЦПОС імені генерал-майора Ігоря Момота заплановано 
проведення міжнародних змагань малих тактичних груп серед підрозділів спеціального призначення 
«Турнір пам’яті Василя Полякова» (110 в/сл). Проводяться підготовчі заходи. 

351.  Проведення семінарів, тренінгів, зустрічей, навчань з питань 
НАТО та євроатлантичної інтеграції України для фахівців 

державні органи, 
що входять до 

Виконано 
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сектору безпеки і оборони складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Хід виконання:  
На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії Сухопутних військ 

Міноборони  
(с. Старичі, Яворівський район, Львівська область) проведено заходи об’єднаної підготовки 
підрозділів ЗСУ та прикордонної комендатури швидкого реагування Сумського прикордонного загону 
Держприкордонслужби в рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна (JMTG 
– U) (15.03-30.04.21). 

18-20.05.21 в дистанційному режимі на базі НУОУ ім. І. Черняховського проведено «Міжнародний 
тиждень НАТО». Від військового керівництва НАТО, коледжа НАТО (м. Рим), вищих військових 
навчальних закладів НАТО та інших структур Альянсу участь брали 16 високопоставлених осіб. Від 
13 ВВНЗ ВНП ЗВО України участь у заході брали 455 військовослужбовців та службовців ЗСУ. 

15.04.21 проведено інформаційний захід «День НАТО» у навчальних закладах системи МВС за 
участі керівництва та посадових осіб МВС, Урядового Офісу з питань координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції СКМУ, Міжнародного Секретаріату НАТО та Представництва НАТО в 
Україні. 

Закладами вищої освіти МВС проведено ряд інформаційних заходів про НАТО: 
 науково-педагогічні працівники НАВС організували та провели  
 наукова конференція здобувачів вищої освіти «Співробітництво НАТО – Україна: історико-

правовий аспект» та правовий тренінг для курсантів «Євроатлантичні прагнення України» 
(НАВС); 

 семінар-диспут на тему «Переваги вступу до НАТО» та інформаційну бесіду щодо 
важливості співробітництва України з НАТО, існуючих досягнень та перспектив (Сумська 
філія ХНУВС та Кременчуцький льотний коледж університету) 

 участь у конкурсі есе з питань євроатлантичної інтеграції України (ХНУВС); 
 Міжнародний семінар-тренінг «Використання сучасних технологій у тактичній і вогневій 

підготовці сил безпеки України», де обґрунтовано необхідність підготовки особового 
складу сил сектору безпеки та оборони за допомогою використання сучасних 
мультимедійних технологій у вогневій та тактичній підготовці відповідно до стандартів 
НАТО (Дніпровський державний університет внтрішніх справ, за підтримки посольства 
Болгарії в Україні); 

 бінарна онлайн-лекція «НАТО через призму громадської дипломатії» (Дніпровський 
державний університет внтрішніх справ за участі Центру інформації та документації НАТО 
в України); 

 участь у семінарі щодо надання Латвійською Республікою підтримки Україні в зміцненні 
інституційної стійкості шляхом ознайомлення із досвідом Латвії у розробці всеосяжної 
національної оборонної системи, загальнодержавному підході та участі приватного сектору 
в оборонному плануванні (Львівський державний університет внутрішніх справ); 

 круглий стіл «Актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції (Львівський 
державний університет внутрішніх справ); 

 Всеукраїнський круглий стіл «Стратегія європейського вибору України: світоглядне 
обґрунтування та правове здійснення» (Львівський державний університет внутрішніх 
справ);  

 участь у Весняній Академії НАТО «Стратегічна концепція НАТО–2030: альянс і Україна в 
новому середовищі безпеки» (Львівський державний університет внутрішніх справ); 

 курси з підготовки спеціалістів, які займаються питанням подолання корупції та прозорого 
функціонування сектору безпеки країни (співробітники Донецького державного 
університету внутрішніх справ отримали міжнародні сертифікати, що підтверджують 
проходження курсу від НАТО). 

Спеціальний курс «НАТО та ЄС в контексті інтеграційної політики України», розроблений 
представниками Національної академії  СБУ, обрано серед вибіркових дисциплін здобувачами вищої 
освіти на 2021-2022 н.р. 
352.  Розроблення та розповсюдження серед усіх фахівців сектору 

безпеки і оборони друкованої продукції про НАТО та 
євроатлантичну інтеграцію України 

державні органи, 
що входять до 
складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Центром воєнної політики та політики безпеки спільно з Міноборони та ГШ ЗСУ видається та 

поширюється серед структурних підрозділів Міноборони та ГШ ЗС України періодичне друковане 
видання (журнал) “Україна до Північноатлантичного Альянсуˮ. 

Проводились інформаційні заходи з особовим складом Нацгвардії про структуру, принципи 
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діяльності НАТО, реформування сектору безпеки і оборони з впровадженням стандартів та принципів 
НАТО, історію та перспективи взаємодії між Україною та НАТО. У щоденних інформаційних 
бюлетенях для особового складу Нацгвардії публікується постійна рубрика «Цікаві факти про НАТО». 
На розвороті інформаційно-аналітичної брошури «Національна гвардія України», яка періодично 
друкується та розповсюджуються серед особового складу Нацгвардії, розміщений інформаційний 
постер про діяльність НАТО. У військових частинах організовано друк та розповсюдження буклету 
«Допомога НАТО Україні. Стислий огляд», підготовленого Фондом «Ініціатива з дослідження 
східноєвропейської безпеки» за сприяння та фінансової підтримки Центру інформації та документації 
НАТО в Україні. У випуску № 52 Інформаційної брошури «Гвардія. News&Comments» заплановано 
вихід інформаційного матеріалу: «Завдання: мати боєготовність на рівні НАТО» про цілі Нацгвардії в 
рамках виконання РНП-2021. 

353.  Визначення потреб підготовки фахівців сектору безпеки і 
оборони 

державні органи, 
що входять до 
складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
17-18.02.21 на базі НУОУ ім. І. Черняховського під головуванням першого заступника Міністра 

оборони проведені збори керівного складу системи військової освіти ЗСУ з метою впровадження у 
навчальний процес програм, розроблених з урахуванням досвіду держав-членів НАТО. Участь у 
заході брали експерти НАТО від США, Канади, Литовської Республіки.  

Розпочато реалізацію проєкту «Професійна військова освіта» (затверджений Міністром оборони 
28.09.20) відповідно до Базового Плану (затверджений 21.02.21 Першим заступником Міністра 
оборони). Термін виконання проєкту 12.10.20 – 30.10.24. 

12-14.04.2021 в рамках Програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP) в 
дистанційному режимі проведено робоче засідання НПП ВВНЗ держав-членів та партнерів Альянсу. 
Мета заходу: розгляд рекомендацій НАТО з організації навчального процесу в дистанційному режимі 
під час карантинних обмежень, які були опрацьовані 16-18.11.20 на робочому засіданні НПП ВВНЗ 
держав-членів та партнерів Альянсу. В заході брали участь 32 представника ЗСУ. 

354.  Оновлення освітніх програм для фахівців сектору безпеки і 
оборони з урахуванням досвіду проведення навчальних 
програм у державах — членах НАТО 

державні органи, 
що входять до 
складу сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Міноборони удосконалено програми освітньо-професійної підготовки фахівців за спеціальністю 

“Цивільно-військове співробітництвоˮ ВІКНУ ім. Т.Шевченка. 
20-21.04.21 іноземними радниками при Міноборони та ЗСУ проведено методичний семінар щодо 

впровадження стандартів НАТО в навчальний процес ВВНЗ та синхронізації між собою курсів 
професійної військової освіти L1-C, L2, L3, L4, а також створення нового курсу L5 - “Курс 
стратегічного управління та державної політики” для представників ЗСУ на базі НУОУ ім. Івана 
Черняховського. В заході брали участь 28 представників ЗСУ. 

21.05.21 за допомогою іноземних радників з США та Королівства Данії проведено засідання для 
НПП ВВНЗ ВНП ЗВО щодо впровадження в НУОУ ім. І. Черняховського курсу професійної 
військової освіти L5 - “Курс стратегічного управління та державної політики” та курсу “Розвиток 
лідерства офіцера”. В заході брали участь 23 представників ЗСУ. 

26.05.21 із залученням іноземного радника від ЗС Литовської Республіки на базі НУОУ ім. І. 
Черняховського проведено презентацію оновлених освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм 
“магістерської” підготовки офіцерів оперативного та стратегічного рівнів. 

09.06.21 проведено робочу зустріч директора ДВОН МОУ із стратегічним радником при 
Міноборони та ЗСУ від ЗС Литовської Республіки генерал-майором (у відставці) В. Вайкшнорасом та 
політичним радником при Посольстві Литовської Республіки в України Анріусом Вайвадою. Мета 
заходу: обговорення ходу реалізації проєкту “Професійна військова освіта” та отримання методичної 
допомоги литовських експертів щодо подальшого його реалізації. 

У травні 2020 року з урахуванням досвіду проведення навчальних програм у державах – членах 
НАТО були скореговані освітні програми Національної академії Держприкордонслужби для 
підготовки слухачів та курсантів 2020 року набору. У програмах передбачено такі освітні компоненти 
як «Право Європейського Союзу», «Міжнародне право», «Тактика та оперативне мистецтво Збройних 
Сил України», «Служба штабів Державної прикордонної служби України та Збройних Сил України».  

СБУ у лютому 2021 року проведено робочу онлайн зустріч з офіцером з питань впровадження 
програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в 
роботі оборонних та безпекових інституцій, щодо започаткування спільних проектів, зокрема 
впровадження дисципліни з виховання доброчесності до навчального плану Національної академії 
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СБУ. За результатами зустрічі представникам НАТО надано порівняльну таблицю змістовного 
наповнення робочої програми навчальної дисципліни «Забезпечення доброчесності у секторі безпеки 
України», що викладається для здобувачів освіти Національної академії СБУ, та типового учбового плану 
освітньої дисципліни програми виховання доброчесності НАТО «Ефективне врядування та виховання 
доброчесності у секторі безпеки та оборони». 

355.  Проведення загального тестування володіння англійською 
мовою (відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 
видання 5) особового складу, який може бути направлений 
для участі у багатонаціональних операціях з підтримання 
миру і безпеки, навчань та тренувань 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Тестування проводяться на постійній основі під час відбору та підготовки кандидатів з числа 

особового складу, який може бути направлений для участі у багатонаціональних операціях з 
підтримання миру і безпеки, навчань та тренувань. У І кварталі протестовано 127 військовослужбовців 
ЗСУ, у ІІ кварталі – 480  військовослужбовців ЗСУ. 

Під час проведення заключної екзаменаційної сесії 18-26.06.21 випускників у 10 ВВНЗ, закладах 
фахової перед вищої освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, здійснено 
загальне мовне тестування 2 901 випускників. Загальні дані з мовного тестування відповідно до 
STANAG 6001 будуть опрацьовані у липні 2021 року. 

 

356.  Продовження здійснення заходів з метою підвищення 
кваліфікації представників центральних органів виконавчої 
влади та інших державних органів, залучених до 
співробітництва з НАТО, опрацювавши також онлайн-
варіанти дистанційного навчання для посадових осіб 
місцевого самоврядування, зокрема за підтримки Програми 
Україна — НАТО з професійного розвитку цивільного 
персоналу сектору безпеки і оборони та Національного 
демократичного інституту 

УОКЄЄІ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до Плану-графіку професійного навчання працівників органів державної влади у сфері 

зовнішніх зносин на 2021 рік, затвердженого Наказом МЗС від 28.01.21 № 31, у лютому проведено 
тематичний семінар на тему «Пріоритети зовнішньої політики», однією зі складових питань якого 
було, зокрема, співробітництво України з НАТО, а на вересень заплановано проведення практичного 
семінару на тему «Європейська та євроатлантична інтеграція». 

У рамках професійного навчання на базі Дипломатичної академії ім. Г. Удовенка при МЗС 
організовано онлайн семінари: «International Law about Aggression, Armed Conflict and Annexation» та 
«Сyberspace considerations for national and international security». 

В Академії національної оборони Австрії забезпечено навчання чотирьох офіцерів ЗСУ на курсах 
німецької мови та на базі Інституту іноземних мов проходять підготовку три представника від ЗСУ. 

Продовжено надання сприяння практиці навчання військовослужбовців ЗСУ у військово-
навчальних закладах Великої Британії відповідно до стандартів НАТО: 

 Коледж оборонних наук – 1 
 Академія оборони Великої Британії – 4 
 Академія Сухопутних військ – 3 
 Коледж Королівських ВПС – 1 
 Коледж Королівських ВМС -1 
 Курс захисту виключних економічних зон -1 

12.05.21 Державний департамент США провів віртуальне навчання для представників українських 
служб безпеки, правоохоронних органів,медичних експертів та місцевого самоврядування щодо 
окремих питань, пов’язаних зі зброєю масового знищення. 

Міноборони проведено: 
 інтенсивні курси з вивчення англійської мови (61 особа); 
 курси англійської мови з підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов ВВНЗ 

(PDCELT) (11 осіб); 
 заняття англійською мовою для курсів L-3 НУОУ (12 осіб); 
 заняття з англійської мови з курсантами ННІФКтаСОТ НУОУ (32 особи); 
 заняття англійською мовою з Курсу іноземної військової термінології з слухачами 

оперативно-тактичного рівня НУОУ (128 осіб); 
 заняття англійською мовою з Курсу іноземна мова в науковій діяльності з ад’юнктами (47 

осіб); 
 взято участь в он-лайн конференції Бюро НАТО з міжнародної мовної координації (2 

особи). 
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Центром інформації та документації НАТО Представництва НАТО в Україні (ЦІДН) у режимі 
онлайн проведено заходи в Донецькій області:  

 лекції з питань НАТО та співробітництва України з НАТО для студентів Донбаського 
державного педагогічного університету та Горлівського інституту іноземних мов;  

 зустрічі із студентами програми The English Access Microscholarship Program із м. 
Слов’янськ.  

У співпраці із Міноборони ЦІДН проведено виставки фотографій та плакатів з тематики НАТО для 
військово-цивільних адміністрацій, навчальних закладів та територіальних громад Донецької та 
Луганської областей. 

357.  Розроблення загальної професійної програми навчання з 
питань євроатлантичної інтеграції для цивільного персоналу 
сектору безпеки і оборони, фахівців інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування, залучених до 
розроблення, моніторингу та оцінювання результатів 
виконання річних національних програм під егідою Комісії 
Україна — НАТО, реалізації проектів у рамках Трастових 
фондів НАТО на підтримку України та інших практичних 
програм і проектів НАТО 

НАДС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 

Кабінету Міністрів України та за експертної підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT 
та Програми Україна–НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки 
розроблено загальну короткострокову програму «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів 
виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО» (ЗК/2021/017), яка 
затверджена наказом НАДС від 24.05.21 № 87-21. 

358.  Створення мобільного центру психологічної підтримки ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено розрахунок потреб коштів, уточнено технічне завдання з переобладнання автобуса. 

359.  Забезпечення підрозділів психологічного забезпечення 
майном відповідно до норм належності 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В квітні 2021 року створено тренінгове містечко командного згуртування у одній військовій 

частині НГУ. В травні 2021 року опрацьовано технічне завдання на створення мобільного центру 
психологічної підтримки. В червні 2021 року закуплено прилад зворотного біологічного зв’язку 
(біофідбек). В липні 2021 року  закуплено програмний комплекс «Психолот» та поліграф. До кінця 
року сплановано обладнання мобільного центру психологічної підтримки та придбання поліграфу. 

360.  Обладнання класів психологічного (психофізіологічного) 
тестування 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Обладнано класи психологічного (психофізичного) тестування у військовій частині та 

Національній академії Національної гвардій України. 

361.  Укомплектування похідних валіз психолога ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Похідні валізи психологів укомплектовані на 65%. 

362.  Здійснення заходів з виділення та обладнання приміщень 
для психологічної реабілітації 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Сплановано створення відділення психологічної реабілітації на базі медичного центру НГУ «Нові 

Санжари» та виділено необхідні приміщення. 

363.  Опрацювання нормативних документів щодо 
функціонування приміщень психологічної реабілітації 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Опрацьовані та подані зміни до наказу МВС від 14.01.19 №10 «Про затвердження Норм належності 

майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України» в частині створення окремих 
багатофункціональних приміщень психологічної реабілітації. Триває розробка Інструкції із 
психологічної реабілітації військовослужбовців у Нацгвардії. 

364.  Створення психотренінгового комплексу — центру 
психологічної реабілітації 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 
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Хід виконання:  
Здійснено доукомплектування  психотренінгового комплексу психологами (на даний час центр 

укомплектовано на 60%). До кінця року сплановано придбання обладнання (ПЕОМ, відеокамери) для 
мультимедійної лабораторії. 

365.  Опрацювання стандартів надання психологічних послуг та 
стандартів оцінки ефективності роботи психологів 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено апробацію системи оцінювання ефективності роботи в рамках конкурсу на визначення 

кращого психолога Нацгвардії. 

366.  Запровадження стандартів НАТО AMedP-8.6 [STANAG 
2564] та AMedP-8.12 [STANAG 2544] у систему 
психологічного забезпечення 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В березні 2021 року опрацьовано проєкт Настанови з психологічного супроводження службово-

бойової діяльності. У травні 2021 року підготовлено проєкт Методичних рекомендацій з психологічної 
реабілітації та психопрофілактики з військовослужбовцями, зарахованими до групи посиленої 
психологічної уваги. У червні 2021 року опрацьовано проєкт Протоколів з психопрофілактичної 
роботи з військовослужбовцями, зарахованими до групи посиленої психологічної уваги. Затвердження 
зазначених проєктів документів сплановано на ІV квартал 2021 року. 

367.  Забезпечення сертифікованого навчання психологів на 
курсах когнітивно-поведінкової терапії, майндфулнес, йоги 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває навчання 5 психологів технікам травма терапії  методом десенсибілізації та переробки 

рухом очей та 8 психологів травматерапії за проєктом ОБСЄ. 

ЦІЛЬ 2.1.3.  

Жінки та чоловіки у секторі безпеки і оборони України  

користуються рівними правами та можливостями 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 
368.  Проведення публічних заходів за участю керівного 

персоналу сектору безпеки і оборони з метою залучення 
жінок до служби в секторі безпеки 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
29.0421 Голова Держприкордонслужби в рамках роботи IІI Міжнародної науково-практичної 

конференції «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони 
України: стан, проблеми, перспективи» виступив перед міжнародними партнерами та учасниками 
конференції щодо підтримання політики рівних прав та можливостей, розвитку напряму гендерної 
рівності в Держприкордонслужбі. З початку року проведено 269 інформаційних кампаній щодо 
популяризації служби в Держприкордонслужбі. За результатами проведених заходів до служби 
залучено 370 жінок, що складає 21% від загальної кількості прийнятих на контракт до 
Держприкордонслужби. 

За участю заступника МВС 25.03.21 проведено презентацію дослідження «Розуміння маскулінності 
в секторі безпеки України». 10.08.21 презентовано дослідження анкетування особового складу 
Національної гвардії та Національної поліції щодо участі в міжнародних операціяхз підтримання миру 
та безпеки. Заходи спрямовані вивчення питання ролі жінок у секторі безпеки та потенційного 
залучення їх до служби у секторі безпеки. 

369.  Забезпечення процесу впровадження гендерного 
компонента в усі сфери сектору безпеки 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
ДСНС проведено низку заходів для інтеграції гендерного підходу в усі напрямки діяльності. 

Продовжуються заходи в системі ДСНС з гендерного оцінювання, розпочаті 04.10.20 за участю 
представників МВС та структури ООН Жінки в Україні. Забезпечено впровадження в закладах вищої 
освіти цивільного захисту Методичних рекомендацій щодо інтеграції гендерних підходів у систему 
підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України. ДСНС є співвиконавцем у розробленні 
Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Гендерний компонент 
вводиться в паспорти бюджетних програм з урахуванням відповідних рекомендацій МВС. Гендерний 
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аспект інтегровано до процесу збору статистичної звітності. Статистична інформація на виконання 
розпорядження КМУ від 02.12.20. № 1517-р «Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності» 
збирається що-півроку. У ДСНС запроваджено єдині гендерно-недискримінаційні умови прийняття на 
службу, просування по службі та проходження служби для жінок і чоловіків. 

Затверджено План заходів з гендерної інтеграції в Нацгвардії до 2021 року та План заходів 
Нацгвардії з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції РБ ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека» на період до 2025 рок. 

Внесені зміни у положення усіх структурних підрозділів Нацполіції, стосовно доповнення пунктами 
щодо сприяння забезпечення реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків. Відповідні зміни внесені до функціональних обов’язків 
керівного складу Нацполіції та визначено відповідальних осіб за впровадження гендерного підходу у 
структурних підрозділах Нацполіції. 

Забезпечено впровадження гендерного компоненту в освітній процес шляхом залучення більш ніж 
70 викладачів з числа Національної академії Держприкордонслужби та Головного центру підготовки 
особового складу ім. генерал-майора І. Момота до участі в онлайн семінарі з презентації «Методичних 
рекомендацій з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і 
оборони України». 

Наказом МВС від 03.02.21 № 85 (зареєстрований в Мінюсті 26.02.21 за № 242/35864) внесені зміни 
до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби в 
мирний час та особливий період, затверджені наказом МВС від 31.10.16 № 1132, у частині забезпечення 
інтегрування гендерних підходів з урахуванням релевантних політик. 

370.  Проведення дослідження щодо виявлення обмежень та 
перешкод на шляху кар’єрного зростання жінок в органах 
системи МВС 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
За підтримки Офісу ООН Жінки в Україні розроблені індикатори гендерного аналізу кар’єрного 

зростання державних службовців у апараті Міністерства внутрішніх справ. Індикатори дозволяють 
здійснити моніторинг поточного стану кар’єрного зростання жінок і чоловіків у Міністерстві, 
визначити прогалини і нерівності під час просування по службі. 

371.  Проведення збору та аналізу кадрової статистики з метою 
простеження динаміки гендерного паритету перебування 
жінок та чоловіків на керівних посадах, участі в 
миротворчих операціях з підтримки миру та безпеки, в зоні 
проведення операції Об’єднаних сил тощо 

Міноборони  
МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Станом на 01.06.21 відсоток жінок, що проходять службу і працюють у ЗСУ складає – понад 20,2%, 

у тому числі військовослужбовців-жінок – понад 14,9 % від загальної чисельності, цивільного 
персоналу – близько 44,3 % відповідно. Кількість військовослужбовців-жінок у порівнянні з І 
кварталом 2021 року збільшилась на 0,2 %. Беруть участь в міжнародних операціях з підтримки миру та 
безпеки – 6 військовослужбовців-жінок ЗСУ, що складає 1,6% від загальної чисельності особового 
складу ЗСУ, що бере таку участь. 

372.  Розроблення необхідних організаційно-розпорядчих 
документів з метою забезпечення дотримання принципу 
гендерної рівності в діяльності Національної гвардії 

Головне управління 
Національної гвардії  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Затверджено План заходів з гендерної інтеграції в Нацгвардії до 2021 року та План заходів 

Національної гвардії України з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року. 

Триває підготовка наказу командувача Нацгвардії «План заходів з гендерної інтеграції в Нацгвардї 
до 2025 року». 

373.  Забезпечення реалізації результатів проведеного МВС 
аналізу інфраструктурних та матеріально-технічних умов 
для жінок, які проходять службу в секторі безпеки або 
перебувають на посадах державної служби 

Головне управління 
Національної гвардії 
Національна поліція 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
ДСНС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
26.02.2021 проведено робочу зустріч фахівців гендерної інтеграції та експлуатації ракетно-

артилерійського озброєння Головного управління Національної гвардії стосовно опрацювання плану 
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заходів  на 2021 рік щодо створення зразку бронежилету з врахуванням антропометричних даних жінок. 
Протягом звітного періоду проведено аналіз продукції українських виробників, які спеціалізуються на 
виготовленні елементів індивідуального захисту, з метою отримання інформації щодо наявності 
бронежилетів, які враховують антропометричні дані військовослужбовців-жінок та вимоги ДСТУ 8782, 
а також  можливості проведення їх апробації військовослужбовцями-жінками Національної гвардії 
України. У квітні 2021 року проведено робочу зустріч фахівців гендерної інтеграції та речового 
забезпечення Головного управління НГУ з метою обговорення результатів аналізу інфраструктурних 
умов та матеріально-технічного забезпечення для жінок та прийняття відповідних рішень. Протягом 
звітного періоду проводилась закупівля новітніх предметів речового майна для забезпечення курсантів 
та військовослужбовців-жінок (костюм (кітель та спідниця), сорочка жіноча, чобітки хромові утеплені).                            

В органах та підрозділах Держприкордонслужби здійснюється аналіз дотримання санітарних вимог з 
розподілу санітарних туалетних кімнат для жінок та чоловіків у відповідності до облікової чисельності 
особового складу органу чи підрозділу. За результатами проведеного аналізу будуть вжиті відповідні 
заходи реагування в межах компетенції танаявних фінансових ресурсів. 

374.  Проведення консультацій із спеціалізованими підрозділами 
матеріального та фінансового забезпечення з метою 
виділення ресурсів щодо удосконалення інфраструктурних 
умов для працівників сектору безпеки 

Головне управління 
Національної гвардії 
Національна поліція 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
ДСНС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Підрозділам матеріального та фінансового забезпечення ДСНС доручено забезпечити реалізацію 

результатів проведеного МВС аналізу інфраструктурних та матеріально-технічних умов для жінок, які 
проходять службу в системі ДСНС. 

375.  Забезпечення військовослужбовців-жінок формою одягу, 
екіпіруванням, елементами бронезахисту відповідно до 
антропометричних даних 

Головне управління 
Національної гвардії 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Наказом МВС від 03.02.21 № 85 приведенні норми забезпечення речовим майном 

військовослужбовців жіночої статі Держприкордонслужби до вимог, що застосовуються в державах – 
членах НАТО. 

376.  Проведення моніторингу спеціалізованого законодавства 
щодо можливості застосування гнучкого робочого графіка 
для працівників сектору безпеки, які мають малолітніх дітей 

Головне управління 
Національної гвардії 
Національна поліція 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
ДСНС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Службою гендерної інтеграції Головного управління Національної гвардії проведено вивчення 

законодавства щодо можливості застосування гнучкого робочого графіка для військовослужбовців і 
працівників НГУ, які мають малолітніх дітей. 

Триває аналіз законодавства щодо можливості застосування гнучкого робочого графіка для 
військовослужбовців Держприкордонслужби, які мають малолітніх дітей. Завершити аналіз 
законодавства та підготувати відповідний звіт з пропозиціями планується до 27.09.21. 

377.  Створення умов за результатами проведеного моніторингу 
для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних 
обов’язків 

Головне управління 
Національної гвардії 
Національна поліція 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
ДСНС 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
ДСНС створено умови для поєднання жінками та чоловіками професійних і сімейних обов’язків в 

частині реалізації права на отримання соціальних відпусток (відпустки для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та відпустки без 
збереження заробітної плати) у порядку і на підставах, передбачених чинним законодавством України. 

378.  Включення питання гендерної політики в процеси державні органи, що Триває 
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планування, виконання та оцінки виконання завдань за 
призначенням 

входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

виконання 

Хід виконання:  
Нормативно-правові акти ДСНС розробляються відповідно до Інструкції з інтеграції гендерних 

підходів під час розроблення проєктів нормативно-правових актів та не містять фактів і передумов 
дискримінації за статтю. ДСНС включає питання гендерної політики в процеси планування та 
виконання завдань за призначенням. 

379.  Організація проведення навчання для відповідальних осіб та 
радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Для членів робочих груп з питань гендерного оцінювання закладів вищої освіти цивільного захисту 

та територіальних органів (у тому числі відповідальних осіб та радників з гендерних питань) проведено 
вебінари «Гендерна самооцінка в системі ДСНС» та з виконання Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» за участю Структури «ООН Жінки» в Україні. 

Організовано та проведено онлайн тренінги щодо розвитку лідерських якостей та навиків 
комунікації для 12-ти військовослужбовець-жінок Держприкордонслужби. 

Представники Адміністрації Держприкордонслужби взяли участь у: 
 онлайн модулі з питань рівності між чоловіками та жінками для фахівців, які опікуються 

питаннями євроатлантичної інтеграції України; 
 IІI-й Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація ґендерної політики на 

сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи»; 
 Національному форумі з питань впровадження резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека»; 
 онлайн семінарі з презентації «Методичних рекомендацій з інтеграції ґендерних підходів у 

систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України»; 
 міжнародному круглому столі «Психосоціальна робота з сім’ями військовослужбовців у 

країнах-членах НАТО». 
16.06-07.07.21 3 помічники начальників органів Держприкордонслужби з гендерних питань брали 

участь у тренінгу щодо опанування практичних навичок і методів роботи, що стосуються гендерних 
питань. 

380.  Здійснення аналізу паспортів бюджетних програм апарату 
МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра внутрішніх справ, Головного 
управління Національної гвардії, враховуючи принцип 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
та у разі потреби внесення відповідних змін 

МВС Виконано 

Хід виконання:  
За сприяння експертів проєкту «Гендерне бюджетування в Україні» проаналізовано та включено 

гендерний аспект до 12–ти паспортів бюджетних програм апарату МВС та ЦОВВ, діяльність яких 
спрямовується та координується КМУ через Міністра внутрішніх справ. 

За результатами гендерного аналізу паспортів бюджетних програм встановлено, що гендерні 
розриви у представлені жінок та чоловіків впливають не тільки на якість надання послуг, але й на 
ефективність використання коштів в залежності від гендерних аспектів. Також, вдалося визначити 
сфери що потребували врахування гендерного аспекту під час розподілу коштів, серед яких: 
справедливість розподілу коштів на відрядження чоловіків та жінок, якість надання освітніх послуг і 
ефективність навчання хлопців та дівчат у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління 
МВС, нормативне регулювання речового забезпечення чоловіків та жінок у Держприкордонслужбі, а 
також особливості у вартості утримання чоловіків та жінок, хлопців та дівчат в пунктах тимчасового 
розміщення біженців та пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства ДМС. 

381.  За результатами проведеного моніторингу рівня 
задоволення потреб жінок і чоловіків, які відносяться до 
категорії надавачів та утримувачів публічних послуг МВС 
та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра внутрішніх справ, Головного 
управління Національної гвардії, розроблення заходів, 
спрямованих на подолання гендерних розривів та 
дискримінації 

Головне управління 
Національної гвардії 
Національна поліція 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  
ДСНС 

Триває 
виконання 
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Хід виконання:  
ДСНС є співвиконавцем у розробленні анкети для опитування працівників/особового складу сектору 

безпеки і оборони для проведення аналізу інфраструктурних та матеріально-технічних умов служби. 
Після проведення опитування та аналізу отриманих даних буде розроблено заходи на подолання 
гендерних розривів та дискримінації. 

382.  Сприяння поширенню в аудіовізуальних (електронних) 
засобах масової інформації соціальної реклами щодо 
гендерної рівності в секторі безпеки і оборони 

МКІП Виконано 

Хід виконання:  
Держприкордонслужбою на відомчому радіо «Радіо Кордон» проведено: 11 радіопрограм «Леді UA» 

з відеотрансляцією у facebook; 9 радіопрограми «Актуальне інтерв’ю» з відеотрансляцією у facebook; 8 
радіопрограми «Гість TIME» з відеотрансляцією у facebook; 8 радіопрограми «Ранковий ланч» з 
відеотрансляцією у facebook. Створено 2 тематичні відео-ролики, які розміщені на відомчому каналі 
YouTube. 

Фахівці ДСНС у межах компетенції постійно надають відео-та аудіокоментарі для представників 
ЗМІ, беруть участь у телевізійних та радіопрограмах. 

Нацполіцією створено та розміщено на офіційному сайті відомства 5 відео-роликів.  

383.  Проведення у регіонах семінарів та тренінгів для 
представників засобів масової інформації щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у секторі безпеки і оборони 

Держкомтелерадіо Виконано 

Хід виконання:  
Укртеледіопресінститут проведено:  

 семінар-тренінг для працівників Департаменту комунікації МВС в рамках онлайн курсу 
«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (20.01.21); 

 онлайн-семінари на тему «Гендерна рівність в конфлікті та в мирних процесах: порядок 
денний «Жінки, мир, безпека» для керівників та журналістів регіональних видань спільно з 
Центром «Розвиток демократії» за участі Глобальної мережі жінок-миробудівниць та за 
підтримки Австрійської агенції розвитку. 

384.  Продовження інформування громадськості через офіційні 
веб-сайти державних органів, соціальні мережі щодо 
впровадження принципу гендерної рівності у складових 
сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів та 
рекомендацій НАТО 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Міноборони розповсюджується соціальна реклама щодо гендерної рівності в аудіовізуальних 

(електронних) засобах масової інформації, заплановано серію публікацій про жінок-
військовослужбовців на офіційних ресурсах Міноборони. Інформаційним агентством Міноборони 
видано дайджест (журнал), присвячений жінкам-військовослужбовцям. 

МВС здійснюється постійне наповнення офіційного веб-сайту відомства щодо справдження 
принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у секторі безпеки. У тематичному розділі 
«Рівні права та можливості» висвітлено понад 20 публікацій що стосуються питань впровадження 
гендерної рівності у складових сектору безпеки. 

На офіційному вебсайті Держприкордонслужби створена та постійно оновлюється категорія 
«Ґендерна рівність» розділу «Про відомство», яка містить актуальну інформацію щодо впровадження 
принципу ґендерної рівності в Держприкордонслужбі. В розділі «НОВИНИ» офіційного веб-сайту 
розміщено 5 інформаційних повідомлень, а також на офіційній сторінці facebook опубліковано 6 постів 
із зазначеної тематики. 

На офіційному веб-сайті ДСНС забезпечено функціонування окремих розділів: «Гендерна політика», 
в котрому висвітлюються матеріали щодо впровадження принципу гендерної рівності, гендерних 
аспектів у діяльність ДСНС, проходження навчання з гендерних питань персоналом ДСНС, проведення 
заходів з гендерного оцінювання та «Жіночі обличчя Служби порятунку», в якому розміщуються 
матеріали про представниць ДСНС, які оволодівають професіями служби цивільного захисту. 

На офіційному сайті Нацгвардії у тематичному розділі, присвяченому гендерній інтеграції, було 
розміщено 28 відеоматеріалів та опубліковано 8 інформаційних повідомлень.  

На вебпорталі Нацполіції розміщено 2 матеріали, присвячені питанням реалізації принципів 
ґендерної рівності в діяльності органів та підрозділів Нацполіції. 

Забезпечено інформування громадськості щодо впровадження євроатлантичних стандартів гендерної 
рівності в органах державної безпеки. Матеріали відповідної тематики розміщено в розділі “Гендерна 
рівність” вебсайту СБУ. На новому сайті НА СБУ (з липня 2021 року) є розділ «Гендерна політика». 

385.  Проведення медіазаходів із залученням громадськості щодо державні органи, що Триває 
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актуальних питань рівності в секторі безпеки і оборони входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

виконання 

Хід виконання:  
10-11.06.21 відбувся тренінг «Ефективні державні комунікації. Довіра, безпека і сильна репутація» 

на базі Інституту конструктивної журналістики та нових медіа за підтримки Центру інформації та 
документації НАТО із залученням громадськості, представників ЗМІ, працівників структурних 
підрозділів ДСНС щодо актуальних питань рівності в секторі безпеки і оборони України. 

29.04.21 року в Національній академії Держприкордонслужби із залученням громадськості відбулась 
IІI Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі 
розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи». 

386.  Розроблення та впровадження в систему підготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу сектору безпеки і 
оборони освітніх програм з гендерної рівності та 
недискримінації, у тому числі дистанційних курсів з 
тематики “Жінки, мир, безпека”, політики НАТО з протидії 
сексуальному насильству та експлуатації 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Міноборони в систему навчання, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу сектору безпеки і 

оборони у ВВНЗ ВНП ЗВО починаючи з 2018 року впроваджено окремий курс Програми гендерної 
рівності та недискримінації. Щорічно, у погодженні та за рекомендаціями НАТО здійснюється 
змістовне наповнення курсу більш сучасними тенденціями щодо гендерної направленості виховання 
військовослужбовців. У поточному році більше уваги сконцентровано на питаннях протидії 
сексуальному насильству та експлуатації. 

Держприкордонслужбою розроблено та впроваджено 3 (три) потоки навчання персоналу на  курсі 
підвищення кваліфікації за  дистанційною формою навчання «Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», триває навчання (1-й потік) – 120 осіб. Дані питання вивчаються під 
час дистанційного навчання: в системі професійної (теоретичної) підготовки офіцерського складу 
Держприкордонслужби, зокрема під час вивчення розділу «Гендерна культура» (3 теми). 

Національна академія Держприкордонслужби входить до 10 пілотних вищих закладів освіти сектору 
безпеки та оборони, де інтегрується гендерна тематика в освітньому процесі у контексті виконання 
зобов’язань України стосовно Резолюції ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека»; 

Ґендерний компонент імплементовано у систему професійної підготовки персоналу 
Держприкордонслужби: 

 у зміст 42-х навальних дисциплін, які базуються на формуванні знань у сфері міжнародних 
стандартів недопущення дискримінації та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків; 

 розроблено п’ять дистанційних навчальних курсів з ґендерної проблематики за 
дистанційною формою навчання (у тому числі з теми «Правові основи забезпечення 
гендерної рівності та протидії дискримінації»). 

У ДСНС під час проведення службової підготовки з особовим складом проводяться навчання з 
питань гендерної політики, висвітлюються питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, недискримінації та нульової толерантності до сексуального насильства і експлуатації. 

У Національній академії Нацгвардії створено офіційну програму наставництва для персоналу – 
менторський проєкт #ТІЩОЗМОГЛИ, покликаний створити коло довіри серед громадян та молоді, що 
планують пов’язати своє майбутнє з військовою справою, або іншою діяльністю сфери сектору безпеки 
і оборони.  

У Навчальному центрі Нацгвардії триває апробація навчальної програми - Середнього курсу 
лідерства програми підготовки особового складу Нагвардії, в якій передбачено 6-годинний модуль 
«Володіти цінностями гендерної рівності, розуміти власну відповідальність за утвердження гендерної 
рівності в українському суспільстві».  

У Національній академії Нагвардії проведено оцінку потреб щодо врахування гендерного 
компоненту у системі підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони з метою подальшого 
використання отриманих результатів у розробці стратегії комплексного інтегрування гендерної 
перспективи до освітнього процесу. 

На базі Національної академії СБУ проведено тиждень «Жінки. Мир. Безпека». Спеціальний курс 
«Ґендерна перспектива у секторі безпеки і оборони», розроблений представниками Національної 
академії СБ України, обрано серед вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти на 2021-2022 н.р., 
затверджено тематичний план спецкурсу. 

387.  Включення до дисциплінарних статутів 
військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту 
положення щодо неприпустимості дискримінації за ознакою 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Триває 
виконання 
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статі та сексуальних домагань на робочому місці 

Хід виконання:  
МВС проведено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють питання механізму реагування, 

розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських, військовослужбовців 
та осіб служби цивільного захисту за вчинення дискримінаційних дій та сексуальних домагань на 
робочому місці. За результатами аналізу розроблено рекомендації та подальші кроки їх реалізації.  

Завдяки проведенному аналізу встановлено, що Нацгвардія та Держприкордонслужба у своїй 
діяльності керуються, зокрема, Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» 
(із змінами) (далі – Дисциплінарний статут). Дисциплінарний статут виявився гендерно нейтральний, 
що не містить положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей, запобігання та протидії 
дискримінації та сексуальним домаганням на робочому місці. Зважаючи на це, МВС розробило 
пропозиції (порівняльну таблицю) щодо внесення змін до Закону України «Про Дисциплінарний статут 
Збройних сил України» та надіслало до Міноборони для розгляду та подальшого реагування. 

Центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується КМУ 
через Міністра внутрішніх справ, надано доручення МВС 01.02.21 № 4151/37 щодо внесення змін до 
нормативно-правових актів, що регулюють питання розслідування фактів сексуальних домагань 
військовослужбовців і поліцейських. Наразі внесення змін до нормативно правових актів у центральних 
органах виконавчої влади триває. 

Інституціональними документами СБУ забезпечені рівні права та можливості жінок і чоловіків при 
вирішенні питань зайняття ними вакантних військових посад в системі СБУ у разі їх відповідності 
кваліфікаційним вимогам до відповідних посад та умовам призначення на такі посади, що визначені у 
Довіднику кваліфікаційних характеристик до типових військових посад Служби безпеки України. 

Незалежно від статі претендентів на посади документи (подання до призначення, рапорти щодо 
переміщення по службі, висновки щодо можливості прийняття на службу) стосовно осіб, які не 
відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідних військових посад та умовам 
призначення на відповідні військові посади, повертаються (надсилаються) без реалізації у підрозділи 
Центрального управління, регіональні органи, заклади, установи СБУ та Штаб АТЦ при СБУ, які 
ініціювали такі призначення (переміщення, прийняття на службу). 

З урахуванням специфіки проходження військової служби представленість жінок у СБУ як 
державній структурі має високі показники. Окрім того, законодавчими та відомчими нормативно-
правовими актами встановлені рівні права для жінок та чоловіків при прийнятті на військову службу 
(роботу, навчання) в СБУ, а також подальшому проходженні військової служби (роботи). Згідно із 
Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” жінки 
мають рівні з чоловіками права та пільги при оплаті праці, медичному забезпеченні, отриманні 
відпустки для догляду за дитиною тощо. Грошове забезпечення військовослужбовців та заробітна плата 
цивільних осіб в органах СБУ не залежить від статі. Також, з метою запобігання та виявлення 
небезпечних захворювань і надання своєчасної допомоги в системі СБУ проводиться обов’язковий 
щорічний медичний огляд співробітників (як чоловіків, так і жінок). 

388.  Проведення для працівників складових сектору безпеки і 
оборони навчання (тренінгів) з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству 
і дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням 
та експлуатації 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Керівниками територіальних органів, підрозділів центрального підпорядкування, закладів освіти, 

науково-дослідних установ, підприємств, установ та організацій системи управління ДСНС забезпечено 
проведення навчань, тренінгів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням, застосування позитивних дій та 
інших питань гендерної рівності, з дотриманням вимог адаптивного карантину. 

Нацгвардією проведено: 
 навчання з підвищення гендерної обізнаності з різними категоріями особового складу 

Нацгвардії (305 осіб, з них - 274 чоловіків, 31 жінок); 
 он-лайн заняття із начальниками відділень (груп) по роботі з особовим складом за темою: 

«Врахування гендерних аспектів  під час роботи з особовим складом Національної гвардії 
України» (19 осіб); 

 он-лайн навчання щодо підвищення гендерної обізнаності з особовим складом Нацгвардії в 
районі ООС за темою: «Врахування гендерних аспектів під час виконання завдань в районі 
ООС»; 

 6-годинний тренінговий модуль з підвищення гендерної компетентності військових 
професіоналів за програмами Навчального центру Нацгвардії (215 осіб (жінок – 21, чоловіків 
- 194);  

 навчання в рамках апробації Середнього курсу лідерства програми підготовки особового 
складу Нацгвардії (35 осіб (жінок – 4, чоловіків - 31). 
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Науково-педагогічні працівники ХНУВС брали участь у ряді навчань з питань з питань гендерної 
рівності: 

 онлайн-курсі на тему «Недискримінаційний підхід у навчанні» на платформі онлай-освіти 
EducationalEra; 

 онлайн-тренінгу на тему «Ґендер та ґендерно-орієнтоване бюджетування»; 
 вебінарі «Рух за рівність в Україні та світі на прикладі феміністичного та ЛГБТ-рухів», який 

проводився громадською організацією «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО 
«Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проєкту 
«У пошуках прав людини» за підтримки фундації Будинків прав людини та фінансової 
підтримки Європейського Союзу; 

 семінарі-практикумі на тему «Антидискримінаційне законодавство в практиці сучасного 
соціуму. Гендерні питання та відповіді». 

На базі Експертного центру поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду Донецького 
державного університету внутрішніх справ, проведено 2-тижневий тренінг для працівників 
університету, модулі якого стосувались наступних тематик: Права людини і гендер, Домашнє насилля, 
Етика і основні цінності: 

Заняття з питань забезпечення гендерної рівності проведено зі слухачами окремих категорій 
Дніпровського державного університету внутрішніх справ, курсантами Одеського державного 
університету внутрішніх справ та Львівського державного університету внутрішніх справ. 

11.05-15.06.21 проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи з персоналом Держприкордонслужби 
за темою: «Законодавчі обмеження у питаннях проходження військової служби окремими категоріями 
військовослужбовців-жінок (особливості залучення військовослужбовців-жінок у добові наряди та нічні 
зміни». 

Включено тематику висвітлення ґендерних питань сектору безпеки на потоках підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ. Представники Національної академії СБУ взяли 
участь у конференції «Поняття гендерно-обумовленого насильства: національний та міжнародний 
досвід у проблемі» (21.04.2021). Проведення спіробітниками Національної академії СБ України серії 
тренінгів з підвищення ґендерної компетентності для науково-педагогічних та наукових працівників 
закладів вищої освіти та вищих військових навчальних закладів сектору безпеки і оборони України (19 
липня - 27 липня 2021 року). 
389.  Організація проведення навчань для радників з гендерних 

питань, відповідальних осіб та керівників підрозділів 
складових сектору безпеки і оборони щодо дотримання 
принципу гендерної рівності під час прийняття 
управлінських рішень 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
За підтримки офісу ООН Жінки в Україні для керівників структурних підрозділів апарату МВС 

проведено два тренінги на теми: «Інтегрування гендерних питань на інституційному рівні та роль 
керівників структурних підрозділів у цьому процесі» та «Гендерна дискримінація та інституційні 
механізми її подолання». Тренінги пройшли 30 осіб. 

11.05.21 ДСНС проведено вебінар з відповідальними з гендерних питань за участі структури “ООН 
Жіки”. Одним з питань, що розглядалися, було дотримання принципу гендерної рівності під час 
прийняття управлінських рішень. 

16.06-07.07.21 три помічники начальників органів Держприкордонслужби з гендерних питань брали 
участь у навчальному курсі Варшавського Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що 
зосереджений на практичних навичках і методах роботи, що стосуються питань гендерної рівності. 

390.  Розроблення пропозицій щодо механізму реагування на 
випадки дискримінаційних проявів, насильства, сексуальних 
домагань та експлуатації в органах системи МВС 

МВС Триває 
виконання 

Хід виконання:  
МВС розробило пропозиції щодо внесення змін до наказу НАДС від 05.08.16 № 158 «Про 

затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування» у частині врегулювання питань сексуальних домагань на робочому місці в державній 
службі. На підставі наказу НАДС від 17.01.20 № 5-20 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи» 
утворено робочу групу, яка сьогодні працює над розробленням змін до вищезазначеного наказу НАДС.  

Затверджено наказ МВС від 21.04.20 № 347 «Про затвердження Порядку проведення службових 
розслідувань у Національній гвардії України» (далі – Порядок), яким затверджено механізм проведення 
службових розслідувань у Нацгвардії. Пункт 1 Розділу ІІ вказаного Порядку визначає однією з підстав 
проведення службових розслідувань установлення фактів дискримінації за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, 
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, а також 
сексуальних домагань. Відповідно до Порядку проведення службового розслідування за вказаними 
підставами здійснюється з обов’язковою участю представників уповноваженого гендерного підрозділу. 
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ДСНС розробила Методичні рекомендації з організації роботи із повідомленнями про випадки 
сексуальних домагань на робочому місці та прояви дискримінації, які визначають послідовність дій 
посадових осіб під час отримання, реєстрації, розгляду й обліку таких повідомлень, що надходять на 
«телефон звернення», офіційні веб-сайти, засобами поштового чи електронного зв’язку тощо 
територіальних органів, підприємств, установ, організацій сфери управління ДСНС, а також на 
особистому прийомі громадян (окреме доручення від 19.02.21 № В-43 «Про організацію роботи з 
повідомленнями про випадки сексуальних домагань на робочому місці та прояви дискримінації у 
системі ДСНС»).  

Нацгвардією погоджено проєкт Матриці індикаторів раннього попередження сексуального 
насильства в умовах збройного конфлікту. 

Адміністрацією Держприкордонслужби опрацьовується проєкт наказу «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо порядку прийняття та розгляду повідомлень про дискримінаційні дії за 
ознакою статі або сексуальні домагання». 

391.  Проведення аналізу стану виконання Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 
мир, безпека” на період до 2025 року за визначеними 
індикаторами 

Мінсоцполітики Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Мінсоцполітики розпочало збір даних щодо базових показників до Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року (листи 
надіслано до 53-х органів, відповідальних за виконання Національного плану дій: від 22.03.21 
№ 5202/0/2-21/57, від 22.03.21 № 5199/0/2-21/57, від 23.03.21 № 5263/0/2-21/57, від 23.03.21 № 5262/0/2-
21/57). 

392.  Здійснення інформаційних заходів з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з метою 
залучення працівників сектору безпеки і оборони до 
миротворчих місій під егідою НАТО 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У Держприкордонслужбі інформаційні заходи з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків проводяться з особовим складом на постійній основі. Проведення заходів у сфері 
гендерної рівності висвітлюється на офіційному вебсайті відомства та на сторінках соціальних мереж 
органів Держприкоронслужби. У липні-серпні цього року в управліннях Західного та Південного 
регіональних управлінь, управліннях Львівського та Одеського прикордонних загонів та в підрозділах 
ОКПП «Київ» представниками Адміністрації Держприкордонслужби заплановано проведення 
тренінгових заходів з питань гендерної рівності. До участі у заходах залучатимуться офіцери та 
військовослужбовці контрактної служби обох статей (з урахуванням карантинних обмежень, до заходу 
планується залучити близько 30-40 осіб з кожного органу та підрозділу, що в сукупності складатиме 
понад 200 осіб). Залучення працівників відомства до миротворчих місій під егідою НАТО не входить до 
компетенції Держприкордонслужби. 

ЦІЛЬ 2.1.4.  

Військовослужбовцям складових сектору безпеки і оборони України,  

а також членам їх сімей забезпечено належний рівень соціального захисту 

 
Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

393.  Забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців, 
поліцейських, осіб рядового і начальницького складу 
складових сектору безпеки і оборони, насамперед тих, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції/операції Об’єднаних сил, зокрема в частині, що 
стосується надання їм статусу учасника бойових дій 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Законом України «Державний бюджет України на 2021 рік» змінено назву бюджетної програми 

КПКВК 1501040. У зв’язку з цим Постановою КМУ від 10.03.21 № 190 «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» затверджено зміни до порядків, що регламентують використання 
коштів і організацію відповідних заходів за бюджетною програмою. Зміни забезпечили розширення 
кола отримувачів послуг із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, санаторно-
курортного лікування на членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил та постраждалих учасників Революції Гідності. Відповідно до постанови 
внесено зміни до паспорта бюджетної програми КПКВК 1501040 та 12.03.21 направлено на погодження 
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до Мінфіну. 
Міноборони надано статус учасників бойових дій з початку АТО (ООС) – 306 898 особам, за І 

півріччя 2021 року – 12 144 особам. Надано санаторно-курортних путівок – 1 414 учасникам ООС та 52 
членам їх сімей, виплачено 20 одноразових грошових допомог на суму 21,8 млн грн (члени сімей, 
батьки та утриманці загиблого) та виплачено одноразову допомогу через отримання інвалідності 953 
військовослужбовцям на суму 423,4 млн грн, забезпечено житлом 258 військовослужбовців ЗСУ (у 
тому числі членів сімей загиблих). 

Комісією МВС з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками 
війни у першому півріччі 2021 року надано статус учасника бойових дій – 102 особам та учасника війни 
– 25 особам. 

У ДСНС створено Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у 
Державній службі України з надзвичайних ситуацій та затверджено положення про неї. Основним 
завданням Комісії є встановлення статусу учасника бойових дій вищезазначеним особам та видача 
відповідних посвідчень і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою 
знижкою їх вартості. За І квартал 2021 року Комісією визнано учасниками бойових дій 152 особи 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. 

У системі СБУ функціонують заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), які здійснюють медичне 
забезпечення особового складу відповідно до ч.4 ст.18 Закону України «Про Службу безпеки України» 
та ст.11 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 
Відомчі ЗОЗ забезпечують військовослужбовцям, державним службовцям, працівникам, ветеранам 
військової служби, а також членам їх сімей, доступність амбулаторної та стаціонарної медичної 
допомоги, її профілактичну спрямованість; якісний відбір кандидатів на військову службу за станом 
здоров’я; проведення військово-лікарської експертизи; санітарно-епідемічне благополуччя, що є край 
важливим в умовах поширення пандемії коронавірусу; медичний супровід оперативно-службової 
діяльності із залученням медичних працівників до антитерористичних операцій та інших оперативних 
завдань, евакуації поранених та постраждалих тощо. Важливою складовою медичного забезпечення 
особового складу є санаторно-курортне та реабілітаційне лікування, що забезпечує реалізацію права 
співробітників СБУ на безоплатну медичну реабілітацію та пільгове санаторно-курортне лікування в 
умовах відомчих оздоровниць. 

З метою забезпечення соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених з військової служби та 
членів їх сімей, на постійній основі проводиться робота з інформування зазначеної категорії осіб про 
можливість їх безоплатної перепідготовки за цивільними спеціальностями у рамках дії міжнародних 
проектів “НАТО-Україна” та “Україна-Норвегія”. Підрозділи ЦУ, регіональні органи, заклади, установи 
та Штаб АТЦ при СБУ поінформовано про функціонування цих проектів та запропоновано проводити 
відповідну роз’яснювальну роботу перед звільненням співробітників з військової служби. 

Надано статус учасника бойових дій 182 особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення чи у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії РФ в Донецькій та Луганській областях. 

З початку 2021 року Комісією з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у 
Держспецзв’язку прийнято рішення про надання статусу учасників бойових дій 
24 військовослужбовцям. Всього за час залучення Держспецзв’язку до виконання завдань 
антитерористичної операції, а також до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, надано статус 1 233 співробітникам. На теперішній час усім учасникам бойових дій видано 
посвідчення з написом “Посвідчення учасника бойових дій”, нагрудні знаки “Ветеран війни – учасник 
бойових дій” та листи талонів. У звітному періоді оформлено та видано 58 посвідчень “Ветеран 
військової служби” та 1 посвідчення “Ветеран Держспецзв’язку”. 

394.  Забезпечення оснащення, укомплектування та 
функціонування служби моніторингу соціальних проблем 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Виконано 

Хід виконання:  
У Держприкордонслужбі забезпечено функціонування на центральному рівні служби моніторингу 

соціальних проблем. Протягом І кварталу 2021 року проведено її оснащення та укомплектування. 

395.  Забезпечення реалізації проектів у рамках Трастового фонду 
НАТО з фізичної реабілітації (протезування) 
військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і 
начальницького складу складових сектору безпеки і 
оборони, насамперед тих, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил 

Мінсоцполітики Триває 
виконання 

Хід виконання:  
01.03.21 відбулося засідання Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації 

(протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції (далі КРТФ НАТО).  
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Під час засідання обговорено діючі та перспективи  реалізації на період 2021-2022 рр. нових 
ініціатив Проекту Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) 
військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції в Україні. Опрацьовано і підтримано 10 
нових ініціатив від Мінсоцполітики, Мінветеранів, Міноборони, МВС, Нацгвардії, МОЗ, МОН та 
Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, зокрема щодо: 

 подовження терміну реалізації проекту ,,Професійна підготовка  і навчання  фахівців  з 
протезування / ортезування в Україні’’, в результаті  якої буде підготовлено фахівців на базі 
Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності Харківського національного університету радіоелектроніки в співпраці з 
німецькою освітньою школою P&O Human Study відповідно до міжнародно-визнаних 
стандартів ISPO Категорії ІІ, які зможуть виготовляти протезні вироби за новітніми 
технологіями; 

 закупівлі медичного обладнання для закладів з лікування (реабілітації) ветеранів, 
підвідомчих Міноборони, МВС, Мінветеранів, МОЗ; 

 професійної підготовки (підвищення кваліфікації) та обміну досвідом медичного персоналу. 
При підготовці ініціатив було враховано, що їх реалізація має рівномірно охоплювати регіони 

України для ефективного забезпечення медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в 
антитерористичній операції. 

Презентовано пілотний проект щодо лікування та реабілітації українських військовослужбовців  в 
Військовому реабілітаційному центрі Арденбург, Королівство  Нідерланди. Завданням проекту є 
реабілітація важкопоранених діючих військовослужбовців, учасників бойових дій в зоні   АТО / ООС з 
метою забезпення можливості їм продовжувати військову службу. Члени КРТФ НАТО підтримали 
зазначену ініціативу та ухвалили рішення щодо підготовки попередніх списків військовослужбовців, 
які потребують реабілітації для оцінки нідерландськими спеціалістами. 

Рішенням Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) 
військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції (далі КРТФ НАТО) від 05.04.21 № 22 
ухвалено: 

 Мінсоцполітики звернутися до військового аташе Республіки Болгарія та Офісу NSPA в 
Україні щодо можливості проходження українськими військовослужбовцями лікування та 
реабілітації в медичному центрі ,,Калероя” (м. Хісар) у 2021 році (18.05.21 звернення 
надіслано через ПУ в Болгарії); 

 поставити до Державної реабілітаційної установи ,,Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю «Галичина» Мінсоцполітики обладнання Ceiling Hoist System. 

Мінсоцполітики надіслано звернення до Місії НАТО при України з пропозиціями щодо посилення 
співпраці з державами – членами НАТО (потенційними донорами Трастового фонду НАТО з фізичної 
реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції), а також 
інформування сторону НАТО щодо ухвалених ініціатив в рамках розвитку медичної реабілітації в 
Україні (лист Мінсоцполітики від 07.04.2021 №6327/0/2-21). 

СБУ всього забезпеченно реабілітаційне лікування в рамках Угоди між Мінсоцполітики України та 
Міноборони Республіки Болгарія в межах проекту ТФ НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні 4 
учасника АТО/ООС. У 2021 році станом на 25.08.2021 відсутня потреба в організації зазаначеної 
реабілітації. В санаторно-курортних закладах СБ України організовано комплексну медичну та медико-
психологічну реабілітацію учасників бойових дій відповідно до стандартів надання медичної допомоги, 
в т.ч. локальних протоколів, методичних рекомендацій та медичних настанов (за І півріччя 2021 року 
забезпечено реабілітаційним лікуванням 646 військовослужбовців, в тому числі 308 учасників 
АТО/ООС). 

396.  Проведення робочих зустрічей та консультацій з експертами 
НАТО з метою обміну досвідом стосовно соціального 
захисту та реабілітації ветеранів війни, 
військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і 
начальницького складу органів системи МВС і членів їх 
сімей 

Мінсоцполітики Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Мінсоцполітики здійснюється підготовка до Міжнародної конференції на базі Українського 

науково-дослідного інституту протезування (м. Харків) з розвитку/впровадження новітніх технологій в 
області протезування та ортезування тренінгів фахівців із США для українських лікарів. Заходи будуть 
присвячені висвітленню досягнень у галузі електронного протезування / ортезування верхніх та нижніх 
кінцівок, спортивного протезування, виготовлення електронних ортезних систем та методам досягнення 
основних цілей на шляху модернізації реабілітації та протезно-ортопедичної сфери в Україні. 

Планується присутність на конференції представників від Агенції НАТО з підтримки та постачання. 
Проведення заходів заплановано на грудень 2021 року. 

397.  Забезпечення фізичної реабілітації (протезування) ветеранів 
війни, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і 

Мінсоцполітики Виконано 
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начальницького складу органів системи МВС, поранених 
під час проведення антитерористичної операції/операції 
Об’єднаних сил, за рахунок коштів державного бюджету 

Хід виконання: 
Мінветеранів щотижнево здійснюється моніторинг учасників АТО/ООС, які отримали поранення та 

потребують протезування (ортезування) і технічних засобів реабілітації, а також їх супровід. Станом на 
18.06.21 загальна чисельність учасників АТО/ООС, складає 1 776 оcіб, з яких:  

 878 – забезпечені протезуванням (ортезуванням);  
 71 – потребують протезування (21 особі здійснюється протезування, 50 – перебувають на 

лікуванні чи проходять реабілітаційні заходи);  
 647 – забезпечені (або частково забезпечені) технічними та іншими засобами реабілітації 

(ортопедичне взуття, палиці, крісла колісні тощо); 
 53 – потребують забезпечення технічними засобами реабілітації; 
 127 – потребують інших видів протезування, зокрема протезування ока, зубопротезування, 

ендопротезування, (83 особи частково забезпечені). 
У ДСНС на базі Медичного реабілітаційного центру «Одеський» під час проведення санаторно-

курортного лікування та медико-психологічної реабілітації з лікувальною і профілактичною метою 
застосовуються методи фізичної реабілітації (фізичні вправи, природні фактори) для відновлення 
здоров'я, фізичного стану та працездатності особового складу. Разом з тим, у системі ДСНС на цей час 
відсутні реабілітаційно-спортивні центри та фахівці з фізкультурно-спортивної реабілітації. До 
проведення занять з фізкультурно-спортивної реабілітації у комплексі здійснення медико-психологічної 
реабілітації на базі Медичного реабілітаційного центру «Одеський» залучаються фахівці з лікувальної 
фізкультури, з фізичної реабілітації та психологи. 

6 військовослужбовців Нацгвардії пройшли медичну реабілітацію в медичному центрі «Нові 
Санжари». 

СБУ згідно з відомчим нормативними актами в межах кошторисних призначень забезпечується на 
належному рівні безперервність етапів надання медичної допомоги учасникам АТО/ООС з числа 
військовослужбовців СБУ з використанням стаціонарного, реабілітаційного, санаторно-курортного 
лікування. Потреба в протезуванні на теперішній час відсутня.  

398.  Забезпечення психологічної реабілітації ветеранів війни, 
військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і 
начальницького складу складових сектору безпеки і 
оборони, насамперед тих, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, а 
також членів їх сімей за рахунок коштів державного 
бюджету та відповідних міжнародних програм 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Мінветеранів: коштом державного бюджету реалізується напрям бюджетної програми КПКВК 

1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків” з обсягом 
фінансування 75 845,6 тис.гривень. Планова кількість отримувачів послуг – 6 649 особа. У 2021 році 
кількість поданих заяв – 5 004, укладено договорів на психологічну реабілітацію для 280 осіб, з них 
пройшли психологічну реабілітацію 70 осіб. 

Заходами з психологічної реабілітації охоплено 9 189 учасників антитерористичної операції та осіб, 
які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил, військовослужбовців (ООС), а також 
членів їх сімей за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до нормативно-правових 
актів МВС, Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС, Нацгвардії. 

Для проведення медико-психологічної реабілітації у системі ДСНС функціонує Медичний 
реабілітаційний центр «Одеський» (м. Одеса), при якому у 2005 році створено Центр медико-
психологічної реабілітації. Відповідно до Програми діяльності Центру щодо забезпечення медико-
психологічною реабілітацією та санаторно-курортним лікуванням у ДСНС з 13.05.21 року на курс 
медико-психологічної реабілітації пройшли 97 осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту та працівників підрозділів цивільного захисту, які брали участь у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях. 

У 2021 році налагоджено взаємодію із територіальними центрами соціального захисту населення за 
місцями дислокації військових частин Нацгвардії щодо направлення військовослужбовців на 
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психологічну реабілітацію. 41 військовослужбовець Нацгвардії пройшов психологічну реабілітацію. 
СБУ належно забезпечує медичну складову системи медико-психологічного супроводження 

професійної діяльності військовослужбовців СБУ, яка пов’язана з дією психотравмуючих чинників. 
Відповідно до вимог керівних нормативних актів СБУ всім військовослужбовцям СБУ, які 
направляються та повернулися із району проведення АТО-ООС організовано медико-психологічне 
супроводження та за медичними показами в межах кошторисних призначень проводиться курс медико-
психологічної реабілітації в умовах реабілітаційних відділень санаторіїв СБУ. Відповідно до вимог 
керівних нормативних актів СБ України за медичними показами за І півріччя 2021 року курс медико-
психологічної реабілітації пройшло 4 учасника АТО/ООС). 

У Держспецзвязку протягом І кварталу 2021 року надано послуги з психологічної реабілітації 16 
військовослужбовцям на місцях. Всього, починаючи з 2017 року, здійснено організаційні заходи щодо 
надання послуг з психологічної реабілітації на місцях проходження служби 600 військовослужбовцям, 
насамперед учасникам антитерористичної операції та особам, які брали участь у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях. 

399.  Забезпечення соціальної та професійної адаптації 
військовослужбовців та осіб, звільнених з військової 
служби, поліцейських, осіб рядового і начальницького 
складу складових сектору безпеки і оборони, насамперед 
тих, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції/операції Об’єднаних сил, а також членів їх сімей за 
рахунок коштів державного бюджету та відповідних 
міжнародних програм 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Мінветеранів: у межах бюджетної програми КПКВК 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 
психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків 
посвідчень та нагрудних знаків” за напрямом “Заходи з соціальної та професійної адаптації” планова 
кількість отримувачів послуг згідно з паспортом бюджетної програми становила 3 411 осіб.  

У І півріччі 2021 року кількість поданих заяв щодо соціальної та професійної адаптації – 4 888, 
укладено 1 114 договорів на професійне навчання 1 143 осіб, із них професійне навчання пройшли 196 
осіб з числа учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності. 

Станом на 15.03.2021 проведено організаційні заходи з підвищення кваліфікації 43 
військовослужбовців, які проходять службу в підрозділах Держспецзв’язку з дислокацією в м. Києві: в 
Міністерстві фінансів України – 1, у Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка – 40, в Інституті 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту – 1, Українська школа урядування 
– 1. На національній онлайн-платформі з цифрової грамотності “Дія. Цифрова освіта” 301 співробітник 
Держспецзв’язку пройшли онлайн курс “Цифрова грамотність для державних службовців” з 
отриманням відповідних сертифікатів. 

400.  Забезпечення санаторно-курортного лікування 
військовослужбовців та осіб, звільнених з військової 
служби, поліцейських, осіб рядового і начальницького 
складу складових сектору безпеки і оборони, насамперед 
тих, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції/операції Об’єднаних сил, за рахунок коштів 
державного бюджету та відповідних міжнародних програм 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
Мінветеранів: коштом державного бюджету реалізується напрям бюджетної програми КПКВК 

1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків” з обсягом 
фінансування 117 604,2 тис. гривень. 

Планова кількість отримувачів послуг – 7 904 осіб. Станом на 17.06.21 укладено 627 договорів на 
отримання послуг з санаторно-курортного лікування, з них 212 осіб такі послуги отримали. 

З метою стандартизації послуг із санаторно-курортного лікування ветеранів війни та членів сімей 
загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та постраждалих 
учасників Революції Гідності Мінветеранів розроблено: 
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 наказ від 11.02.21 № 32 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення 
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним 
лікуванням осіб пільгових категорій», який зареєстрований Мінюстом 01.03.21 за 
№ 262/35884; 

 наказ від 12.03.21 № 51 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості 
санаторно-курортної путівки» (поданий для державної реєстрації в Мінюсті), яким 
доповнено послуги з лікування осіб за профілем захворювання сечостатевої системи. 

 проєкт наказу «Про встановлення граничної вартості санаторно-курортної путівки (ліжко-
дня) у 2021 році», який наразі проходить процедуру погодження Мінфіном. 

Санаторно-курортне лікування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту (ДСНС), які брали безпосередню участь в антитерористичній операції / операції 
Об’єднаних сил (ООС) здійснюється у Медичному реабілітаційному центрі “Одеський”.  

Забезпечення особового складу Держспецзв’язку санаторно-курортним та реабілітаційним 
лікуванням: Санаторій "Трускавець" СБУ- 3 особи; Санаторій "Одеса" СБУ - 4 особи; ЦМРСЛ 
"Хмільник" ЗСУ - 2 особи; ЦМРСЛ "Трускавецький" ЗСУ - 3. Всього: 12 осіб. 

Санаторно-курортне лікування у відомчих санаторіях СБУ за І півріччя 2021 року отримало 486 
військовослужбовців та пенсіонерів СБ України, в тому числі 133 учасників АТО/ООС. 

401.  Забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації 
військовослужбовців та осіб, звільнених з військової 
служби, поліцейських, осіб рядового і начальницького 
складу складових сектору безпеки і оборони, насамперед 
тих, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції/операції Об’єднаних сил, у тому числі шляхом 
підготовки та забезпечення участі збірної України у 
міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” 

Мінветеранів Виконано 

Хід виконання:  
Проведено навчально-тренувальні збори збірної команди України для участі в міжнародних 

спортивних змаганнях «Ігри Нескорених». У рамках підготовки до «Ігор Нескорених», за участі 
представників ЗМІ, проведено відкрите тренування збірної команди України для участі в міжнародних 
спортивних змаганнях «Ігри Нескорених». 

Мінмолодьспорт співпрацює з Мінветеранів щодо використання інфраструктури ДП "Олімпійський 
навчально-тренувальний центр "Конча-Заспа" та ДП "Національний спортивний комплекс 
"Олімпійський" для фізкультурно-спортивної реабілітації та проведення навчально-тренувальних зборів 
з підготовки ветеранів війни до участі у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі з підготовки 
та участі збірної команди України у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених".  

Мінмолодьспортом внесені зміни до Положення про порядок організації і проведення офіційних 
спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх 
учасників в частині включення Мінветеранів до переліку суб’єктів, які подають пропозиції щодо 
включення спортивних заходів Мінветеранів до Єдиного календарного плану фізкультурно- оздоровчих 
та спортивних заходів України. 

Щороку Мінмолодьспорт проводить спортивні змагання з футболу серед учасників АТО. Протягом 
поточного року заплановано проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд Ліги 
учасників АТО на Кубок Героїв АТО. 

14-16.05.21 у рамках Молодіжного фестивалю «Звитяга Нескорених» відбувся відбір до збірної 
команди України для участі в Міжнародних спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту «Ігри 
Воїнів» в м. Орландо, США. У заходах взяли участь 50 осіб з числа ветеранів та працівників органів 
системи МВС, які мають травми, поранення або захворювання, отримані під час участі в 
антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил, з них: 7 ветеранів Держприкордонслужби, 16 
ветеранів органів внутрішніх справ (МВС), 27 ветеранів військовослужбовців та працівників 
Нацгвардії. За результатами відбору до складу збірної команди України для участі в Міжнародних 
спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту «Ігри Воїнів» увійшли 12 спортсменів з числа 
ветеранів та працівників органів системи МВС. 

15.05.21 у м. Києві у рамках Молодіжного фестивалю «Звитяга Нескорених», відбувся Відкритий 
кубок Міністра внутрішніх справ зі стронгмену-2021. 

Забезпечено участь команд органів системи МВС з числа учасників АТО та ООС у проведенні 
Чемпіонату України з футболу серед команд Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО на «Кубок 
Героїв АТО». 

402.  Забезпечення сприяння участі у розробці проекту системи 
переходу з військової кар’єри на професійну цивільну 
ветеранів війни, військовослужбовців, поліцейських, осіб 
рядового і начальницького складу складових сектору 
безпеки і оборони, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, 

Мінветеранів Триває 
виконання 
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військового персоналу, запланованому до звільнення 

Хід виконання:  
Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань розробки та впровадження системи переходу з 

військової кар’єри на професійну цивільну у рамках Комісії з питань координації євроатлантичної 
інтеграції України. 

Розроблено проект постанови КМУ, яким передбачено затвердження положення і складу 
міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження системи переходу від військової 
служби до цивільного життя, визначивши головою заступника Міністра у справах ветеранів (за 
посадою) та включивши до її складу представників заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади.  

З метою запровадження системи переходу з військової карʼєри на цивільну, забезпечення соціальної 
реадаптації ветеранів війни в Уманському національному університеті садівництва проведено засідання 
у форматі “круглого столу” на тему ”ВЕТЕРАН. ОСВІТА. AGROSTART-UP” за участі представників 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, закладів вищої освіти, громадських організацій, 
ветеранів-підприємців. За результатами засідання планується створити Центр кар’єрного розвитку 
ветеранів війни за напрямами “Сільське господарство”, “Подієвий (зелений) туризм”, “Перероблення 
плодоовочевої продукції”, та наданням протягом року після закінчення навчання менторської 
підтримки та консультування. 

403.  Утворення (за потреби) та забезпечення ефективної роботи 
п’яти міжвідомчих робочих груп з питань медичної, 
фізичної, психологічної, фізкультурно-спортивної 
реабілітації, соціальної та професійної адаптації ветеранів 
війни, військовослужбовців складових сектору безпеки і 
оборони з метою визначення пріоритетних напрямів 
розвитку відповідних сфер, а також механізмів їх реалізації 

Мінветеранів Виконано 

Хід виконання:  
Створено міжвідомчі робочі групи: 
 з розробки та удосконалення нормативно-правової бази щодо психологічної реабілітації, 

затверджену наказом Мінветеранів від 28.12.20  № 245; 
 з удосконалення соціальної та професійної адаптації  ветеранів війни та членів їх сімей, 

затверджену наказом Мінветеранів від 24.12.20  № 240; 
 з питань забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у 

Мінветеранів, затверджену наказом від 16.12.20  № 234; 
 з розроблення стандартів надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни 

та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, наказом Мінветеранів від 
07.12.2020  № 228;  

 з розробки рекомендацій з питань медичного забезпечення ветеранів, затверджену наказом 
Мінветеранів від 16.04.19  № 9 (в редакції наказу Мінветеранів від 25.09.20 № 193). 

Міжвідомчою робочою групою з розробки та удосконалення нормативно-правової бази щодо 
психологічної реабілітації, напрацьовано пропозиції щодо Вимог до суб'єктів надання послуг, які 
затверджені наказом Мінветеранів від 28.12.20  № 245. В рамках проведення її засідань щодо 
психологічної реабілітації з метою вдосконалення діючої моделі надання комплексу послуг із 
психологічної реабілітації ветеранам війни та членам їх сімей напрацьовано пропозиції у частині 
розроблення, затвердження, апробації та впровадження стандарту психологічної реабілітації. 

Робочою групою з удосконалення соціальної та професійної адаптації  ветеранів війни та членів їх 
сімей розроблено проект Методики оцінки ефективності виконання Державної цільової програми з 
медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року, а 
також  з метою створення сприятливих умов щодо розвитку підприємницьких ініціатив серед 
ветеранської спільноти  у сфері агропромислового комплексу розроблено ряд освітніх програм. 

Робочою групою з розроблення стандартів надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації 
ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни розроблено Державний 
соціальний стандарт надання послуг фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх 
сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та надіслано на узгодження заінтересованим 
органам. 

Робочою групою з розробки рекомендацій з питань медичного забезпечення ветеранів розроблено 
перелік медичних послуг для ветеранів та членів їх сімей, не включених до програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення, оплату надання яких гарантує держава, зокрема 
«Медико-психологічна реабілітація осіб, що зазнали впливу психотравмуючих подій воєнного, 
соціального, природнього чи техногенного характеру» та «Медична допомога при віддалених наслідках 
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мінно-вибухової травми». 

404.  Розроблення проектів нормативно-правових актів для 
впровадження механізму реалізації нових напрямів 
забезпечення житлом, визначених Указом Президента 
України “Про затвердження Концепції забезпечення житлом 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх 
сімей” 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Концепції забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ, ветеранів та членів їх 

сімей. Проєкт Концепції погоджено з Офісом Президента. Концепцією визначається принципи і 
порядок забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ, ветеранів та членів їх сімей, після чого будуть 
розроблятися проекти нормативно-правових актів та вноситись зміни до існуючих. 

405.  Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань забезпечення 
житлом військовослужбовців Збройних Сил та членів їх 
сімей 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Концепції забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ, ветеранів та членів їх 

сімей. Проєкт Концепції погоджено з Офісом Президента. Концепцією визначається принципи і 
порядок забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ, ветеранів та членів їх сімей, після чого будуть 
розроблятися проекти нормативно-правових актів та вноситись зміни до існуючих. 

406.  Розроблення пропозицій щодо внесення змін до 
нормативно-правових актів стосовно житлового 
забезпечення ветеранів війни, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних 
сил 

Мінветеранів Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З метою удосконалення існуючих механізмів надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення окремим 
категоріям ветеранів та порядків виплати грошової компенсації Мінветеранів розроблено зміни до 
постанов КМУ, які схвалені на засіданні Уряду 21.07. та 11.08.21:  

 від 21.07.21 № 811 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 
березня 2018 р. № 214”;  

 від 11.08.21 № 846 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 
жовтня 2016 р. № 719”;  

 від 11.08.21 № 844 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 
квітня 2018 р. № 280”;  

 від 11.08.21 № 845 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 
лютого 2019 р. № 206”.  

З метою забезпечення реалізації прав на житло учасників бойових дій осіб з числа ВПО, які 
добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо 
виконували бойові завдання АТО Урядом прийнято розроблену Мінветеранів постанову КМУ № 492 
від 19.05.21 “Про внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”.  

Розпорядженням КМУ від 09.06.21 № 618 схвалено розроблену Мінветеранів Концепцію Державної 
цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.  Розпорядженням 
пропонується створити умови для реалізації права на житло захисників України та членів їх сімей з 
урахуванням обґрунтованих потреб і можливостей зазначених категорій осіб у поєднанні з 
можливостями територіальних громад, регіонів та держави в цілому за принципом державно-
приватного партнерства, пільгового кредитування.  

407.  Розроблення та затвердження механізму забезпечення 
учасників антитерористичної операції та учасників заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей 
додатковими медичними послугами, що не включені до 
програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення, оплату надання яких гарантує держава 

Мінветеранів Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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Постановою КМУ від 15.02.21 № 133 передбачені пакети медичних послуг, зокрема, по медичній 
реабілітації, що фінансуються з державного бюджету («Медична реабілітація немовлят, які народилися 
передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя», «Медична реабілітація дорослих та 
дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату», «Медична реабілітація дорослих та дітей 
від трьох років з ураженням нервової системи», «Екстрена медична допомога»). 

Мінветеранів направлено до МОЗ та НСЗУ проєкти пакетів медичних послуг «Медико-психологічна 
реабілітація осіб, що зазнали впливу психотравмуючих подій воєнного, соціального, природнього чи 
техногенного характеру» та «Медична допомога при віддалених наслідках мінно-вибухової травми» зі 
специфікаціями, умовами закупівлі медичних послуг за відповідними напрямами, розроблені 
Мінветеранів з урахуванням вимог НСЗУ на 2021 рік.  

Для запровадження окремого пакету медичних послуг, спрямованого на надання медичних послуг 
ветеранам та їхнім сім'ям, НСЗУ необхідний реєстр ветеранів та їхніх сімей, інтегрований з 
електронною системою охорони здоров'я, для забезпечення цільового використання бюджетних коштів 
в рамках програми медичних гарантій за окремим пакетом. 

МОЗ розроблено проєкт постанови КМУ «Питання організації реабілітації у сфері охорони 
здоров’я», яким буде затверджено Порядок організації надання реабілітаційної допомоги у сфері 
охорони здоров’я, Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ, Типове положення про 
мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Проєкт розісланий до ЦОВВ на опрацювання (лист МОЗ 
від 01.06.21 № 03.1-17/68/99-21). 

Мінветеранів розроблено проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку реалізації 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року”, яким 
доповнено розділ II Порядку главами 36 та 37 “Медикопсихологічна реабілітація осіб, що зазнали 
впливу психотравмуючих подій воєнного, соціального та природнього характеру” та “Медична 
допомога при віддалених наслідках мінно- вибухової травми” відповідно. Проєкт 02.06.21 направлено 
на погодження до зацікавлених ЦОВВ та розміщено для обговорення з громадськістю. 

408.  Проведення аналізу інформації стосовно наданих 
соціальних послуг та пільг жінкам-ветеранам відповідно до 
даних, внесених до Єдиного державного реєстру ветеранів 
війни 

Мінветеранів Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведення аналізу інформації стосовно наданих соціальних послуг та пільг жінкам-ветеранам 

здійсниться після створення та наповнення інформацією Єдиного державного реєстру ветеранів війни, 
який знаходитиметься на стадії створення до кінця 2021 року. 

409.  Розміщення інформації у засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті для учасників бойових дій щодо 
можливості проходження ними фізичної, медичної, 
психологічної реабілітації, гарантій їх соціального захисту 

Мінветеранів Виконано 

Хід виконання:  
На офіційному вебсайті Мінветеранів в рубриці “Лікування та реабілітація” розміщено інформацію 

про можливості проходження ветеранами та членами їх сімей психологічної реабілітації, санаторно-
курортне лікування, соціальну та професійну адаптацію. На сайті в системі сервісів “Е-ветеран” 
розміщено онлайн довідник суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та санаторно-
курортних закладів. 

Центрами соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління 
Мінветеранів, регулярно розміщується відповідна інформація на сторінках у соціальних мережах, 
власних веб-сайтах, у газеті “Голос довіри”, що видається Іванківським ЦСПР. 

Міноборони висвітлює підготовку до міжнародних ігор поранених захисників – “Ігри Нескоренихˮ. 
Висвітлюється діяльність психологічних та спортивних центрів реабілітації у текстових повідомленнях 
та у відеоформаті. 

На офіційному веб-сайті МВС постійно здійснюється анонсування найбільш значущих заходів, 
спрямованих на забезпечення соціальної, фізичної медичної та психологічної реабілітації учасників 
антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС. 

На офіційному вебсайті Держприкордонслужби створена та постійно оновлюється рубрика 
«Інформація для учасників АТО та ООС» категорії «Робота з персоналом» розділу «Діяльність», яка 
містить актуальну інформацію щодо: 

 порядку отримання статусу учасника бойових дій; 
 пільг учасника бойових дій; 
 порядку нарахування та розміру виплат; 
 забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій. 

Крім того в категорії «Охорона здоров’я» розділу «Діяльність» веб-сайту розміщена актуальна 
інформація щодо медичних питань. 
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410.  Розроблення інформаційних матеріалів щодо реалізації 
проектів медичної, фізичної, психологічної, фізкультурно-
спортивної реабілітації, соціальної та професійної адаптації 
ветеранів війни, військовослужбовців складових сектору 
безпеки і оборони, а також членів їх сімей та забезпечити їх 
висвітлення у засобах масової інформації 

Мінветеранів Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Центрами соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління 

Мінветеранів, регулярно розміщується відповідна інформація у газеті “Голос довіри”, що видається 
Іванківським ЦСПР. 

411.  Розміщення на офіційних веб-сайтах складових сектору 
безпеки і оборони, у засобах масової інформації відомостей 
щодо соціального захисту військовослужбовців, 
поліцейських, осіб рядового і начальницького складу 
органів системи МВС, ветеранів війни та членів їх сімей 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Виконано 

Хід виконання:  
На офіційному веб-сайті Міноборони розміщено інформацію щодо переліку навчальних закладів і 

спеціальностей професійної перепідготовки у весняному семестрі 2021 року проєкту “Україна – 
Норвегія. Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україніˮ та 
довідник “Основні права військовослужбовцівˮ (2020) (опрацьовано Міноборони спільно з 
Координатором проєктів ОБСЄ в Україні в рамках проєкту “посилення демократичного контролю над 
ЗС Україниˮ). 

З метою оперативного розгляду звернень учасників антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил та членів сімей загиблих, у відділі забезпечено функціонування «телефону довіри», 
номер та години роботи якого розміщено на офіційному веб-сайті МВС. 

На офіційному веб-сайті Держприкордонслужби в категорії «Робота з персоналом» розділу 
«Діяльність» розміщена актуальна інформація щодо соціального захисту військовослужбовців 
Державної прикордонної служби України. 

На веб-сайті СБУ розміщено інформацію про соціальний захист військовослужбовців та членів їх 
сімей: нормативно-праві акти, відомості про відомчу систему охорони здоров’я та медичної допомоги, 
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями. 

 

ЦІЛЬ 2.1.5.  

Наявна дієва, скоординована і незалежна система запобігання,  

виявлення та протидії корупції в секторі безпеки і оборони України,  

яка функціонує відповідно до міжнародних стандартів 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

412.  Забезпечення разом з експертами Центру зі зниження 
ризиків корупції в оборонному секторі Міністерства 
оборони Норвегії (CIDS) реалізації спільного плану заходів 
щодо впровадження зміцнення доброчесності та зниження 
корупційних ризиків у системі управління персоналом, 
здійсненні державних закупівель на 2019—2021 роки 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

413.  Забезпечення організації впровадження Організаційно-
методичних вказівок з питань реалізації антикорупційної 
політики держави в діяльності Міноборони та Збройних Сил 
на 2022 рік, у тому числі з визначенням органам військового 
управління основних завдань та порядку їх планування і 
виконання у сфері запобігання та виявлення корупції 

Міноборони 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

414.  Запровадження постійної практики застосування різних 
видів заохочення до особового складу 
Держприкордонслужби, який відмовився від отримання 
неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 
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правопорушення, задокументованого в установленому 
порядку 

Хід виконання:  
Протягом 2021 року припинено 624 спроби надання прикордонникам неправомірної вигоди на суму 

близько 732 тис. грн. За всіма випадками направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за 
ознаками кримінального правопорушення ст. 369 ККУ. 

У ІІ кварталі 2021 року за відмови від отримання неправомірної вигоди правами Голови 
Держприкордонслужби заохочено 15 осіб. Із них офіцерів – 10, прапорщиків – 4, військовослужбовців 
строкової служби – 1. Грошовою премією – 14 (на загальну суму 30000 грн), грамотою – 1. 

415.  Здійснення заходів разом з експертами підрозділів 
прикордонних органів суміжних держав у рамках 
міжнародного співробітництва з метою обміну досвідом у 
сфері протидії та запобігання кримінальним та іншим 
правопорушенням 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
20.01.21 в пункті пропуску «Шегині» відбулась робоча зустріч представників оперативно-

розшукових підрозділів Західного регіонального управління Дерприкордонслужби та Бещадського 
відділу Прикордонної варти Республіки Польща з питань обміну інформацією щодо проявів 
протиправної діяльності на спільній ділянці державного кордону та визначення основних завдань, 
заходів та напрямів оперативної взаємодії на 2021 рік в інтересах виявлення, документування та 
припинення діяльності транскордонних організованих злочинних груп. Результати зустрічі оформлено 
протоколом від 20.01.21. 

416.  Забезпечення проведення із залученням Міністерства 
оборони Великої Британії на базі Національного 
університету оборони імені І. Черняховського вищих 
академічних курсів з питань запобігання корупції за 
навчальною програмою міжнародної неурядової організації 
“Transparency International” для керівного складу 
Міноборони та Збройних Сил 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Протягом І кварталу проведено 2 курси оборонного менеджменту з питань запобігання та виявлення 

корупції та 1 курс оборонного менеджменту з питань виховання доброчесності та запобігання корупції. 
За результатами проведення трьох зазначених курсів за навчальною програмою міжнародної неурядової 
організації “Transparency International” підготовлено 47 осіб.  

Протягом ІІ кварталу проведено 20 курсів з питань запобігання корупції та виховання доброчесності 
за навчальною програмою міжнародної організації “Transparency International”, підготовлено 613 осіб. 

417.  Проведення на базі Національного університету оборони 
імені І. Черняховського Міжнародного антикорупційного 
тижня за участю представників Міноборони, інших 
центральних органів виконавчої влади, Генерального штабу 
Збройних Сил, а також представників міністерств оборони 
держав — членів НАТО та міжнародної організації 
“Transparency International” 

Міноборони 
 

Перенесено 
на 2022 

Хід виконання:  
6-й Міжнародний антикорупційний тиждень попередньо планується провести у лютому 2022 року 

(місце проведення уточнюється). 

418.  Забезпечення у взаємодії з державами — членами НАТО 
участі представників складових сектору безпеки і оборони у 
навчаннях, тренінгах та семінарах з питань запобігання, 
виявлення та протидії корупції 

державні органи, що 
входять до складу 
сектору безпеки і 
оборони (за згодою) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Забезпечено участь предстаників Адміністрації Держприкордонслужби у: 

 робочій зустрічі з представниками відділу з правоохоронних питань Посольства США в 
Україні стосовно питань організації запобігання корупції у Держприкордонслужбі;  

 експертних консультацій з підготовки проекту оновленого пакету Цілей партнерства (одне із 
обговорюваних питань стосувалося розбудови доброчесності) в рамках реалізації програми 
Building Integrity; 

 тренінгу НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних 
ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (в рамках програми Building Integrity). 
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419.  Проведення у взаємодії з іноземними партнерами 
короткострокових тренінгів для фахівців Міноборони та 
Збройних Сил з питань внутрішнього аудиту за 
міжнародними стандартами 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Підвищено фахову кваліфікацію 42 внутрішніх аудиторів: 
курс “Ефективний внутрішній аудит – менеджмент та лідерствоˮ; 
курс “Ефективний внутрішній аудит – підготовка звітівˮ; 
курс “Аудит ефективності (витрато-ефективності); 
курс “Управління ризикамиˮ. 
Курси організовано за підтримки Радника з оборонних питань (Велика Британія) та за участю 

керівника Британської аудиторської компанії. 

420.  Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності 
працівників Служби зовнішньої розвідки шляхом участі у 
Програмі НАТО з розбудови цілісності, прозорості, 
підзвітності, запровадження доброчесності та зниження 
корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових 
інституцій (Програма ВІ) у семінарах і курсах за такими 
темами: 
- День виховання доброчесності для керівної ланки; 
- Міжнародний антикорупційний тиждень; 
- Виховання доброчесності: пріоритетні сфери для зниження 
корупційних ризиків сфери безпеки та оборони; 
- Оцінювання потреб та розроблення методологій; 
- Захід із запуску проекту; 
- Виховання доброчесності у сфері управління людськими 
ресурсами 

Служба зовнішньої 
розвідки  
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

421.  Обговорення з представниками НАТО питання щодо 
проекту “Впровадження дисципліни (навчального плану) 
виховання доброчесності в національну систему освіти 
сфери оборони та безпеки 

Служба зовнішньої 
розвдки  
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

422.  Забезпечення організації та проведення на базі Головного 
центру підготовки особового складу Держприкордонслужби 
курсів-семінарів з підвищення рівня професійної 
компетентності (спеціалізації) щодо застосування 
антикорупційного законодавства для персоналу 
територіальних підрозділів запобігання та виявлення 
корупції 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
25-27.05.21 організовано та проведено навчально-методичні збори з керівниками уповноважених 

підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів Держприкордонслужб, в режимі онлайн 
у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

423.  Забезпечення організації проведення територіальними 
підрозділами запобігання та виявлення корупції в органах та 
підрозділах служби навчальних семінарів з підвищення 
рівня професійної компетентності (спеціалізації) щодо 
застосування антикорупційного законодавства для 
особового складу органів та підрозділів 
Держприкордонслужби 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено: 

 навчально-методичний збір з керівниками підрозділів частин центрального підпорядкування 
щодо організації їх діяльності у 2021 році;  

 навчально-методичне заняття за темою: «Порядок опрацювання та звітування за заходами, 
визначеними в Антикорупційній програмі Державної прикордонної служби України на 2020-
2022 роки, у 2021 році»; 

 заняття з посадовими особами підрозділів запобігання та виявлення корупції органів 
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Західного регіонального управління Держприкордонслужби щодо порядку врегулювання 
конфлікту інтересів шляхом застосування форми зовнішнього контролю;    

 навчально-методичне заняття (в режимі відео селектору) з персоналом підрозділів 
запобігання та виявлення корупції Держприкордонслужби за темою: «Відповідальність за 
порушення фінансового контролю»; 

 навчально-методичне заняття (в режимі відео селектору) з персоналом підрозділів 
запобігання та виявлення корупції Держприкордонслужби за темою: «Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів»; 

 тестування (з використанням платформи «Google forms») посадових осіб підрозділів 
запобігання та виявлення корупції органів Держприкрдонслужби з метою визначення їх 
рівня знань антикорупційного законодавства; 

 навчально-методичне заняття з персоналом підрозділів запобігання та виявлення корупції 
органів Держприкордонслужби за темою: «Облік близьких осіб. Правила застосування 
зовнішнього контролю для врегулювання конфлікту інтересів. Проблемні питання та типові 
помилки». 

424.  Забезпечення висвітлення позиції Держприкордонслужби 
щодо дотримання принципу доброчесності та неприйняття 
корупційних проявів у відомстві 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
На офіційному веб-сайті Держприкордонслужби створена та постійно оновлюється інформаційний 

та методичний матеріал у вкладці «Запобігання корупції», розділу «Про відомство», який містить 
актуальну інформацію щодо позиції Держприкордонслужби про дотримання принципу доброчесності та 
неприйняття корупційних проявів у відомстві, зокрема:  

 розроблено інформаційно-роз’яснювальний матеріали для заповнення декларацій; 
 оновлено та актуалізовано нормативно-правову інформацію та контакти керівників 

підрозділів запобігання та виявлення корупції  Держприкордонслужби. 
У лютому в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби організовано та проведено 

антикорупційну акцію під гаслом: «Кордон – не місце для корупції». 
Створено та забезпечено адміністрування сторінки управління запобігання та виявлення корупції в 

соцмережі Facebook, на якій висвітлено 54 освітньо-інформаційних матеріали з питань запобігання та 
виявлення корупції.  

08.03-05.05.21 проведено інформаційну компанію антикорупційного спрямування під гаслом «Разом 
проти корупції» з використанням відомчої сторінки в соцмережі Facebook, з призовим фондом для 
учасників. 

425.  Забезпечення висвітлення позитивних прикладів нульової 
толерантності до корупції (відмови від неправомірної 
вигоди) 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Виконано 

Хід виконання: 
На постійній основі забезпечено висвітлення на офіційному вебсайті та на сторінках соціальних 

мереж відомства позитивних прикладів нульової толерантності корупції – оприлюднено 411 
інформаційних повідомлення щодо припинення спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди. 

У розділі «НОВИНИ» офіційного вебсайту відомства розміщено 22 інформаційних повідомлення 
щодо відмови від неправомірної вигоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Підрозділ ІI.І. СИЛИ ОБОРОНИ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.2.  

Система управління силами оборони відповідає принципам і підходам,  

прийнятим у державах — членах НАТО 

 

 

 

 

 

Виконано    28,6% 

Триває виконання              58,1% 

Скасовано / перенесено 13,3% 

ЦІЛЬ 2.2.1.  

Ефективна система управління силами оборони 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

426.  Проведення аудиту процесів прийняття рішення в силах 
оборони на відповідність стандартам НАТО 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

427.  Розроблення рекомендацій щодо подальших кроків у 
розвитку системи управління силами оборони 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
За результатами проведення Комплексного функціонального огляду системи оборонного 

менеджменту в Міноборони розроблено перспективну модель управління оборонними ресурсами 
відповідно до підходів та принципів НАТО.  

Підготовлено Опис перспективного стратегічного процесу прийняття управлінських рішень на 
застосування ЗСУ для відсічі збройної агресії. Після його апробації (детального обговорення) на 
семінарах (під час воєнно-стратегічних ігор) за участю керівництва Міноборони, ЗСУ, іноземних 
радників з метою подальшого використання при підготовці змін до законодавства. 

428.  Приведення законодавства України у сфері оборони у 
відповідність із нормативними документами НАТО щодо 
визначення операційних просторів (земля, повітря, вода, 
кіберпростір, космічний та інформаційний простори) 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

429.  Забезпечення у Збройних Силах делегування повноважень 
на нижні рівні, підвищення персональної відповідальності 
посадових осіб за виконання покладених на них 
повноважень з урахуванням потреби сумісності з державами 
— членами НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Заходи здійснюються відповідно до внутрішніх документів, розпоряджень у ЗСУ. 

28,6 

58,1 

13,3 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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430.  Забезпечення використання складовими сил оборони 
бойових статутів і настанов Збройних Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Структурні підрозділи ГШ ЗСУ та ОВУ діють відповідно до бойових статутів і настанов ЗСУ. 

ЦІЛЬ 2.2.2.  

Система військового керівництва силами оборони забезпечує  

ефективне використання у повному обсязі спроможностей сил оборони 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

431.  Забезпечення виконання Плану організації підготовки 
проектів актів, необхідних для реалізації Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про оборону 
України” щодо організації оборони України 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Уточнено структуру плану оборони України відповідно до вимог законодавства щодо протидії 

загрозам у кіберпросторі (видано Указ Президента України від 26.04.21 № 175 “Про внесення змін до 
структури плану оборони Україниˮ). 

Відповідно до змін у структурі плану оборони та в системі органів державної влади розроблено та 
направлено на розгляд Уряду проєкт постанови КМУ “Про внесення змін у додаток до Порядку 
розроблення плану оборони Україниˮ. 

Розроблено та направлено на розгляд Уряду проєкти Указу Презилента України та рішення Ради 
національної безпеки і оборони України щодо затвердження плану оборони України. Розроблено 
ключову складову плану оборони України “Основні показники планування оборони державиˮ. 
Відповідно до доручень першого заступника Міноборони їх переопрацьовано з урахуванням вимог 
Стратегії воєнної безпеки України та доведено до відома суб’єктів планування в частині, що їх 
стосується для використання під час уточнення складових плану оборони України.  

Підписані ГК ЗСУ основні показники планування оборони держави. 
 

ЦІЛЬ 2.2.3.  

Система стратегічного та оперативного (бойового) управління, зв’язку,  

розвідки та спостереження (C4ISR) спільна для всіх складових  

сектору безпеки і оборони України та сумісна із системами НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

432.  Впровадження системи C4ISR на стратегічному рівні у 
складі таких базових можливостей: захищений цифровий 
голосовий зв’язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін 
графічними документами, геопросторова інформація, аналіз 
інформації, ситуаційне моделювання, сумісність із 
стандартними угодами НАТО (STANAG) 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Протягом 2010–2021 років Урядом США здійснюється додаткова технічна підтримка впроваджених 

ІТ-систем та надання консультативно-дорадчої допомоги. 
З метою здійснення цифрової трансформації ЗСУ Головнокомандувачем ЗСУ у січні 2021 року 

прийнято рішення щодо подальшу побудову ІТ-інфраструктури здійснювати із урахуванням сервісів 
зв’язку, базових сервісів та ІТ-інфраструктури, розгорнутих в рамках програми USAI-IT. Міноборони 
розроблено та здійснюється погодження проєкту Статуту Програми розширення, вдосконалення та 
введення в постійну експлуатацію ІТ-середовища U-NIPRNet. ГШ ЗСУ:  

 розробляється Доктрина “Об’єднані комунікаційні та інформаційні системи”; 
 розроблено та погоджуються проєкти Концепцій розвитку ІТ-інфраструктури Міноборони та 

ЗСУ та побудови електронної комунікаційної мережі ЗСУ. 
На розгорнутих об’єктах ІТ-середовища U-NIPRNet проводяться заходи щодо запровадження 

комплексних систем захисту інформації. 

433.  Створення і забезпечення функціонування системи 
електронного документообігу інформації з вищим грифом 
секретності “таємно” 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

434.  Впровадження системи C4ISR на оперативному та 
тактичному рівні сумісну із стандартними угодами НАТО 
(STANAG) 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Протягом 2020–2021 років розроблено 9 військових стандартів зі зв’язку та інформаційних систем, 

яким запроваджено 9 угод зі стандартизації (STANAG), а саме: 
 наказом Головнокомандувача ЗСУ від 08.08.20 № 108 “Про переоснащення озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України засобами радіозв’язку” визначено, що новітні 
цифрові засоби радіозв’язку КХ та УКХ діапазонів повинні бути взаємосумісними з 
аналогічними засобами радіозв’язку держав – членів НАТО та відповідати військовим 
стандартам, якими запроваджено угоди зі стандартизації НАТО STANAG 4203, 4204 та 4205; 

 визначено стандарти оптичних роз’ємів для військових тактичних ліній зв’язку у 
військовому стандарті, яким запроваджено угоду зі стандартизації НАТО STANAG 4290; 

 запроваджується система маршрутизації НАТО в системі зв’язку Збройних Сил України 
відповідно до вимог угод зі стандартизації НАТО STANAG 4214, 4705 та 5046 тощо. 

Заходи щодо запровадження угод зі стандартизації НАТО в Збройних Силах України проводяться в 
рамках Програми робіт із військової стандартизації на 2021 – 2023 роки. 

435.  Створення у Міноборони структурних підрозділів на всіх 
рівнях військового управління для впровадження, підтримки 
та супроводження єдиної інформаційної системи управління 
оборонними ресурсами (Defense resources information 
management system — DRMІS) 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Продовжується створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень 

керівництвом, інформаційних систем управління оборонним плануванням на основі спроможностей, 
управління організаційною структурою, управління життєвим циклом озброєння та військової техніки 
ЗСУ зі створення та розгортанням відповідної захищеної інформаційної струтктури. 

436.  Створення системи ситуаційних центрів для сектору 
оборони на базі захищених інформаційно-
телекомунікаційних систем 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота щодо створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічний 

комплекс, розгорнутий американською стороною у рамках програми Уряду США USAI-IT. 

437.  Реалізація проекту з удосконалення спроможностей (систем 
відображення бойової обстановки) Центру оперативного 
управління та контролю керівництва Збройних Сил у рамках 
Трастового фонду НАТО з модернізації системи зв’язку та 
автоматизації управління військами (силами) Збройних Сил 

 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота щодо створення комплексної системи захисту інформації на програмно-технічний 

комплекс, розгорнутий американською стороною у рамках програми Уряду США USAI-IT. 

438.  Здійснення за підтримки НАТО нарощування можливостей 
мережі ситуаційних центрів органів, що входять до складу 
сектору безпеки і оборони, для ефективного реагування на 
кризові ситуації щодо загроз національній безпеці 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розроблено та реалізовано наказ ГК ЗСУ від 23.06.20 № 66 «Про організацію виконання заходів 

щодо реагування Збройних Сил України на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків». 
З метою реагування на кризові (надзвичайні) ситуації, забезпечення інформаційно-аналітичного 

супроводження діяльності ЗСУ у мирний час та під час оголошення надзвичайного стану розроблено 
дериктиву ГК ЗСУ від 19.10.20 № Д8 «Про створення ситуаційного центру Збройних Сил України». 

Відповідно до вимог Дериктиви, на базі ГКЦ ЗСУ розгорутий Ситуаційний центр ЗСУ, триває 
розробка проєкту Положення про Ситуаційний центр Збройних Сил України. 

В інтересах нарощування інституційної спроможності та функціональних можливостей 
Ситуаційного центру СБУ, а також налагодження відповідної двосторонньої взаємодії, вживаються 
заходи із організації тематичних зв'язків з Ситуаційним центром НАТО. 
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ЦІЛЬ 2.2.4.  

Сили оборони здійснюють стратегічні комунікації відповідно  

до європейських та євроатлантичних принципів і підходів 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

439.  Оснащення підрозділів Міноборони та Збройних Сил, 
задіяних у сфері стратегічних комунікацій, необхідними 
технічними засобами 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Протягом І півріччя забезпечення технічними засобами не здійснювалось.  
Готується запит на технічну допомогу для оснащення структурних підрозділів Міноборони та ЗСУ, 

задіяних у стратегічних комунікаціях. 

440.  Забезпечення участі підрозділів Міноборони та Збройних 
Сил у спільних проектах з моніторингу інформаційного 
простору, вивчення досвіду та боротьби з дезінформацією з 
Центром передового досвіду НАТО із стратегічних 
комунікацій, відповідними підрозділами держав — членів 
НАТО 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Триває участь у проєкті із підрозділом моніторингу командування ЗС США в Європі щодо 

моніторингу медіапростору США, Європи, України, ТОТ ДЛО, РФ на предмет висвітлення основних 
питань оборони України (здійснюється в онлайн-режимі). 

441.  Забезпечення підрозділів Міноборони та Збройних Сил, що 
проводять моніторинг, аналіз та прогнозування 
інформаційного простору, належним сервісним 
обслуговуванням 

Міноборони 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Вивчається можливість застосування в підрозділах Міноорони та ГШ ЗСУ спеціального 

програмного забезпечення автоматизованого виявлення та оцінювання рівня інформаційних загроз 
мережі Інтернет органам військового управління “ОКОˮ. 

442.  Забезпечення участі представників Збройних Сил в курсах з 
питань проведення моніторингу, аналізу та прогнозування 
інформаційного простору, у профільних навчальних 
закладах та центрах, зокрема держав — членів НАТО 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Представники Міноборони взяли участь у: 

 курсі з питань стратегічних комунікацій (у форматі відеотелеконференції), 24.05-29.05.21; 
 курсі НАТО зі стратегічних комунікацій (у форматі відеотелеконференції), 21.06-02.07.21. 

443.  Впровадження в систему навчання для особового складу 
Збройних Сил питання стратегічних комунікацій 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Опрацьовано переліки професійних компетентностей та результатів навчання слухачів на курсах 

оборонної реформи (Додаток) за такими напрямами: 
 оборонна реформа – «Курс з питань стратегічних комунікацій у сфері оборони»; 
 оборонний менеджмент – «Курс з питань стратегічних комунікацій у сфері забезпечення 

національної безпеки та оборони», «Курс з питань стратегічних комунікацій». 

444.  Інтегрування курсу з питань стратегічних комунікацій до 
навчальних програм вищих військових навчальних закладів 
та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти 
для підготовки фахівців тактичного, оперативно-тактичного 
та оперативно-стратегічного рівня 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Видано навчальний посібник «Зв’язки з громадськістю як елемент стратегічних комунікацій: досвід 

США». 
Здійснено переклад документів: 

 «Стандарт підготовки особового складу з питань стратегічних комунікацій НАТО» (ASCP-01 
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“NATO strategic communications (Stratcom) training standarts”).  
 «Військова політика НАТО зі стратегічних комунікацій» (MC 0628, “NATO military policy on 

strategic communications”).  
Готується курс з питань стратегічних комунікацій, планується впровадити у навчальні програми з 

вересня 2021 року. 

445.  Забезпечення участі представників Міноборони та Збройних 
Сил в курсах за тематикою стратегічних комунікацій, 
цивільно-військового співробітництва, зв’язків з 
громадськістю, інформаційних та психологічних операцій у 
профільних навчальних закладах та центрах, зокрема 
держав — членів НАТО та ЄС 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Представники Міноборони та ЗСУ взяли участь у: 

 курсі з питань стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки і 
оборони; 

 заняттях з питань стратегічних комунікацій у рамках Курсу цивільно-військового 
співробітництва; 

 щорічному міжвідомчому семінарі “Роль та завдання стратегічних комунікацій у 
впровадженні демократичного цивільного контролю у закладах вищої освіти сектору безпеки 
і оборониˮ; 

 курсах за напрямом зв’язків з громадськістю та військової журналістики на базі Школи 
інформаційної служби Міністерства оборони США.  

Проведенно тренінги: 
 зі стратегічних комунікацій для фахівців Головного управління розвідки Міноборони (22-

23.01), фахівців Управління державної охорони України (02-03.03), для особового складу 44 
окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ ЗСУ (06-
07.04 та 12-13.04.), для особового складу в/ч А3215 оперативного командування “Захід” (13-
14.04.), для особового складу Адміністрації ДССТ (21-22.04.); для особового складу 
Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС (28-
29.04.), для курсантів ВІКНУ ім. Т. Шевченка (30.04.); 

 з питань кризових комунікацій для особового складу цивільно-військового співробітництва 
та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ОК “Південьˮ). 

Організовано та проведено у НУОУ ім. І.Черняховського заняття зі стратегічних комунікацій для 
слухачів університету: 

 командно-штабного курсу тактичного рівня L-2 (СВ, ПС, BMC); 
 курсів офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня L-3 (українською та англійською 

мовами) 
 курсів вищого керівного складу стратегічного рівня L-4; 
 оперативно-тактичного (тактичного) та оперативно-стратегічного (оперативного) рівнів. 

Проведено: 
 лекції під час фахового збору з керівним складом структур J-9 з питань функціонування у 

мирний час та в особливий період у складі нових організаційно-штатних структур ГШ ЗСУ 
(19.05.). 

 лекції у рамках навчання на курсі Media communication course /Joint Hg Level 1 year staff 
course на запит Балтійського оборонного колледжу (12.04.); 

 заняття з питань стратегічних комунікацій у рамках Курсу цивільно-військового 
співробітництва з метою підготовки особового складу ЗСУ для виконання завдань ЦВС у 
складі підрозділів ОК “Південь” (18.04.). 

446.  Забезпечення участі фахівців Міноборони та Збройних Сил 
у заходах держав — членів НАТО з питань стратегічних 
комунікацій для обміну досвідом та імплементації підходів 
Північноатлантичного альянсу 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Міноборони забезпечено участь у: 

 щорічній експертній Конференції ОБСЄ з тематики кібербезпеки у взаємодії зі 
Стокгольмським міжнародним інститутом “Sipri” та Стокгольмським форумом миру і 
розвитку; 

 круглому столі на тему “Основні аспекти військових зв’язків з громадськістю. Досвід 
України та держав-членів НАТО”; 

 III щорічній Конференції з дисципліни “Стратегічні комунікації” (Strategic Communications 
Annual Discipline Conference) в режимі онлайн та представлення проєкту національного 
курсу зі стратегічних комунікацій англійською мовою, що планується проводити з 
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використанням технологій дистанційного навчання на запрошення Центру передового 
досвіду у сфері стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom Centre of Excellence); 

 щорічній онлайн-конференції, організованої Центром передового досвіду у сфері 
стратегічних комунікацій НАТО 5th Riga StratCom Dialogue. 

 

ЦІЛЬ 2.2.5.  

Рівень безпеки використання повітряного простору  

відповідає міжнародним стандартам 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

447.  Підготовка в установленому порядку пропозицій щодо 
внесення змін до нормативно-правових актів або 
розроблення нових, у тому числі регуляторних актів 

Міноборони 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
Позиція Міноборони: завдання належить до компетенції Державної авіаційної служби 

Мінінфраструктури. 
Довідково. Державна авіаційна служба України відповідно до статті 5 Повітряного кодексу 

України (зі змінами), статті 8 розділу V Державної програми авіаційної безпеки, затвердженої 
законом України від 21.03.2017 №1965-VIII (зі змінами) виступає як уповноважений орган державної 
влади України у сфері авіаційної безпеки цивільної авіації. 

Позиція Державіаслужби: завдання належить до компетенції Міністерства оборони України. 

Довідково. Міністерство оборони України відповідно до вимог статті 7 та частини другої статті 

8 Повітряного кодексу України (зі змінами), виступає як уповноважений орган державної влади 

України у сфері державної авіації та реалізує Державну політику з оборонних питань, що повязані з 

використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави. 

448.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проектів нормативно-правових актів щодо 
врегулювання вимог стосовно нагляду за безпекою польотів 
у системі організації повітряного руху України 

Міноборони 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
Позиція Міноборони: завдання належить до компетенції Державної авіаційної служби 

Мінінфраструктури. 
Довідково. Державна авіаційна служба України відповідно до статті 5 Повітряного кодексу 

України (зі змінами), статті 8 розділу V Державної програми авіаційної безпеки, затвердженої 
законом України від 21.03.2017 №1965-VIII (зі змінами) виступає як уповноважений орган державної 
влади України у сфері авіаційної безпеки цивільної авіації. 

Позиція Державіаслужби: завдання належить до компетенції Міністерства оборони України. 
Довідково. Міністерство оборони України відповідно до вимог статті 7 та частини другої статті 

8 Повітряного кодексу України (зі змінами), виступає як уповноважений орган державної влади 
України у сфері державної авіації та реалізує Державну політику з оборонних питань, що повязані з 
використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави. 

449.  Забезпечення участі представників України у міжнародних 
заходах під егідою Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІКАО), Європейської організації з безпеки аеронавігації 
(ЄВРОКОНТРОЛЬ) та НАТО з питань організації 
повітряного руху 

Державіаслужба 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Забезпечено участь представників Державіаслужби та Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху «Украерорух» 19.05.21 в он-лайн засіданні авіаційного комітету НАТО (AVC HoD 
Partners Session). 

450.  Організація та здійснення спільних заходів з обміну 
досвідом між цивільними та військовими фахівцями у сфері 
організації повітряного руху 

Державіаслужба 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
26.05.21 в Командувані Повітряних Сил ЗСУ відбулась робоча зустріч щодо питань функціонування 

об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України з представниками 
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Державіаслужби, Командування Повітряних Сил ЗСУ та Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України «Украерорух». 

451.  Здійснення необхідних організаційних та технічних заходів 
для обміну класифікованими даними про повітряну 
обстановку у південному регіоні України 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває підготовка до узгоджувальної зустрічі представників Повітряних Сил ЗСУ з представниками 

Комітету з протиповітряної та протиракетної оборони НАТО 07.07.21 (штаб-квартира НАТО, м. 
Брюссель, Королівство Бельгія) з метою визначення подальших кроків щодо впровадження процесу 
обміну класифікованими даними про повітряну обстановку у південному регіоні України в рамках 
програми обміну даними про повітряну обстановку (ASDE). 

452.  Нормативне врегулювання обміну даними з обмеженим 
доступом із урахуванням використання криптографічної 
апаратури НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Впровадження процесу обміну даними очікується протягом одного року після отримання від 

сторони НАТО згоди на обмін класифікованими даними із урахуванням криптографічної апаратури. 

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

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Агенцією НАТО зі зв’язку та інформації та EUROCONTROL CIMAT проведено онлайн-тренування 

з операторами RASP (10.03.21, м. Вінниця, Одеса, Львів). 

454.  Оновлення складу робочої групи з питань реалізації 
проектів у рамках Регіональної програми НАТО з безпеки 
повітряного простору (RASP) та забезпечення її 
функціонування разом з експертами НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
З огляду на початок вже 4-го етапу реалізації Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного 

простору (RASP), оновлення складу робочої групи з питань реалізації проєктів у рамках програми RASP 
на цей час є недоцільним. 

455.  Забезпечення участі представників України у засіданнях 
робочих груп та пленарних засіданнях Авіаційного комітету 
НАТО (AVC) 

ГШ ЗСУ 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
Завдання належить до компетенції Державної авіаційної служби Мінінфраструктури. 
Довідково. Державна авіаційна служба України відповідно до статті 5 Повітряного кодексу 

України (зі змінами), статті 8 розділу V Державної програми авіаційної безпеки, затвердженої 
законом України від 21.03.2017 №1965-VIII (зі змінами) виступає як уповноважений орган державної 
влади України у сфері авіаційної безпеки цивільної авіації. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.3.  

Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони забезпечують  

гарантовану відсіч збройній агресії, оборону держави,  

підтримання миру і міжнародної безпеки 

 

 

 

 

 

Виконано    27,9% 

Триває виконання              24,6% 

Скасовано / перенесено 1,6% 

ЦІЛЬ 2.3.1.  

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони  

ефективно взаємодіють між собою та підрозділами збройних сил держав — членів НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

456.  Розроблення проекту та затвердження Державної програми 
розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Триває розроблення Державної цільової оборонної програми розвитку Збройних Сил України на 

період до 2026 року. 

457.  Розроблення та затвердження нових доктринальних 
документів з підготовки і застосування Збройних Сил та 
інших складових сил оборони (комплекс регламентів, 
правил, інструкцій, порадників) та інших документів 
стратегічного, оперативного і тактичного рівня) 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено 13 доктрин та настанов ЗСУ з підготовки та застосування ЗСУ та інших складових сил 

оборони. 

458.  Розроблення та введення в дію нових бойових статутів 
видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

459.  Уточнення регламентів, правил, інструкцій, порадників, 
бойових статутів та інших доктринальних документів 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Захід виконано.  

460.  Розроблення та впровадження національних програм 
підготовки (навчання), регламентів, правил, інструкцій, 
порадників, адаптованих до відповідних методик підготовки 
збройних сил держав — членів НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

29,5 

68,9 

1,6 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

461.  Запровадження спільної підготовки Збройних Сил з іншими 
складовими сил оборони за єдиним замислом і планом та під 
єдиним керівництвом 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

462.  Формування та набуття спроможностей центру підготовки 
та вдосконалення (Center of Excellence) на базі 
Міжнародного центру миротворчості та безпеки (м. Яворів, 
Львівська область) з використанням підходів, прийнятих у 
НАТО, як моделі для створення подібних центрів у кожному 
оперативному командуванні 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

463.  Впровадження у підготовку підрозділів Збройних Сил 
використання сучасних тренажерних комплексів та систем 
імітації бойових дій 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У підготовку підрозділів впроваджуються тренажери VBS-4 програмно-апаратний комплекс льотної 

підготовки фахівців БпАК (авіасимулятор польоту aerofly RC 7 Ultimate Edition, авіасимулятор FlySky 
SM 600). 

Укладено договір на встановлення тренажеру командно-диспетчерського пункту на базі факультету 
перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу Харківського національного 
університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба (м. Миколаїв) для підготовки груп керівництва польотами. 

464.  Розроблення та впровадження нормативних документів 
щодо оцінювання готовності військ (сил) до виконання 
завдань за призначенням 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Інструкція з оцінювання органів військового управління, військових частин (підрозділів) Повітряних 

Сил ЗСУ щодо набуття визначених спроможностей затверджена командувачем ПС ЗСУ (18.02.21). 

465.  Впровадження нової системи підготовки інструкторів у 
навчальних центрах для забезпечення потреб сил оборони, 
що відповідає стандартам НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Система підготовки інструкторів у 197 ЦПСС відповідає стандартам НАТО. 

466.  Забезпечення організації підготовки достатньої кількості 
інструкторів у центрі підготовки сержантського складу для 
забезпечення потреб навчальних центрів у підготовці 
кваліфікованих спеціалістів 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Для потреб навчальних центрів (шкіл) з початку 2021 року підготовлено: 149 інструкторів, із них: 

базового рівня - 126 осіб, підвищеного рівня - 17 осіб, академічного рівня - 6 осіб. Продовжують 
навчання у 197 ЦПСС інструктори базового рівня - 24 особи. 

467.  Формування у кожному виді, окремому роді військ (сил) 
Збройних Сил підрозділу, відповідального за проведення 
оцінювання та сертифікацію оперативних спроможностей 
військових підрозділів на основі Програми перевірки та 
зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей 
НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Створено відповідні підрозділи у: ГУДП ГШ ЗСУ; КП СВ ЗСУ, УП штабу КПС ЗСУ, УП штабу 

КВМС ЗСУ; УП КДШВ ЗСУ; УП КССО ЗСУ; ВП штабу КСП ЗСУ, ВП KMC ЗСУ; ВП КВЗтаКБ ЗСУ. 
Не створено в: КСЛ ЗСУ, КОС ЗСУ 
Стан виконання 82%. 

468.  Розроблення та видання нормативних документів (вказівки, ГШ ЗСУ Виконано 
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інструкції) щодо загальної методики порядку оцінювання з 
використанням стандартів НАТО як основи для сертифікації 
підрозділів Збройних Сил 

 

Хід виконання:  
Розроблено Доктрину з організації оцінювання в ЗСУ та Методичні рекомендації з оцінювання 

(сертифікації) набуття визначених спроможностей ОВУ, військових частин (підрозділів) ЗСУ.  
У видах, окремих родах військ (сил) розроблені Інструкції з оцінювання (сертифікації) рівня набуття 

визначених спроможностей ОВУ, військових частин (підрозділів) ЗСУ. 

469.  Формування у підпорядкованих видах, окремих родах військ 
(сил) Збройних Сил, органах військового управління 
підрозділів оцінювання та сертифікації оперативних 
спроможностей 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота по створенню відділів (груп) оцінювання (сертифікації) в: 

 Командуваннях оперативних командувань СВ З СУ, Повітряних командуваннях ПС ЗСУ; 
 Командуванні флотилії та командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ. 

 

ЦІЛЬ 2.3.2.  

Організаційні структури та склад сил оборони, бойовий склад Збройних Сил України  

сумісні та здатні разом виконувати покладені завдання  

з мінімізацією негативного впливу на місцеве населення 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

470.  Розроблення та введення в дію розпорядчого документа 
Генерального штабу Збройних Сил щодо розподілу 
бойового складу Збройних Сил мирного часу на 
середньострокову перспективу 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Видано Директиву Головнокомандувача ЗСУ щодо введення в дію орієнтовного бойового складу 

ЗСУ на 2025 рік та його розподілу за функціональними структурами (мирного часу). 
Триває погодження проєкту директиви Головнокомандуючого ЗСУ щодо введення в дію бойового 

складу Збройних Сил України на кінець 2021 року. 

471.  Уточнення розподілу бойового складу Збройних Сил 
мирного часу за визначеними функціональними 
структурами з урахуванням положень Державної програми 
розвитку Збройних Сил України на період до 2025 року 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Представники Центру беруть участь у міжнародних навчаннях на території України та за кордоном. 

472.  Забезпечення функціонування Центру цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил за стандартами та 
процедурами НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва пройшов оцінку НАТО та 

визнаний здатним виконувати завдання спільно (у складі) 3 підрозділами НАТО. 

473.  Спрямування підготовки Центру цивільно-військового 
співробітництва відповідно до Концепції оперативних 
можливостей НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

474.  Уточнення функцій та оптимізація структури органів 
управління інших складових сил оборони 

складові сил оборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Адміністрацією Держспецзв᾽язку проведено 1 організаційний захід, за результатами якого уточнено 

функції (розширено спектр функцій з урахуванням міжнародних стандартів у чфері інформаційної 
безпеки) та оптимізовану організаційну структуру ДДК Адміністрації Держспецзв᾽язку: 
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 Сформовано  - 1 структурний підрозділ (контроль стану захищеності інформації від 
реалізації загроз через не документовані функції програмног забезпечення), 

 Реорганізовано – 3 структурних підрозділи (контроль за станом: технічного захисту 
інформації – 2 підрозділи, криптографічного захисту інформації – 1 підрозділ). 

475.  Розроблення концептуальних засад діяльності Центру 
передового досвіду захисту цивільного населення під час 
збройного конфлікту та протидії гібридній агресії 
правовими засобами 

Міноборони 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Національної стратегії із захисту цивільного населення у збройних конфліктах на 

період до 2030 року (направлено на розгляд до Офісу Президента України). 
Триває розроблення  проєкту створення Центру передового досвіду із захисту цивільного населення 

під час збройного конфлікту та протидіїх гібридній агресії правовими засобами та проєкт Концепції 
Центру передового досвіду протидії гібридній агресії правовими засобами та захисту цивільного 
населення під час збройного конфлікту. 

ЦІЛЬ 2.3.3.  

Сили оборони забезпечені озброєнням та військовою технікою  

для виконання поставлених завдань відповідно до існуючих та прогнозованих загроз 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

476.  Розроблення військових стандартів у рамках роботи 
технічного комітету стандартизації ТК-176 “Стандартизація 
озброєння та військової техніки” 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Продовжено розроблення національних стандартів на ОВТ, їх перегляд та гармонізацію зі 

стандартами НАТО в рамках діяльності технічного комітету стандартизації ТК-176 «Стандартизація 
озброєння та військової техніки» (далі – ТК-176).  

ТК-176 розроблено і схвалено в остаточній редакції проекти стандартів: 
 ДСТУ В-П 15.602:2020 «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та 

військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. 
Класифікація»; 

 ДСТУ В 15.802 “СРПВ ОВТ. Зняття з виробництва матеріалів для озброєння та військової 
техніки. Правила проведення робіт”; 

 ДСТУ В 15.006 “СРПВ ОВТ. Керування конфігурацією. Основні положення”; 
 ДСТУ В 4571 “Техніка авіаційна державної авіації. Модернізація виробів, за якими не 

здійснюють авторський нагляд. Основні положення”; 
 ДСТУ В 20.39.109 “КСЗТВ ОВТ. Маркування продукції оборонного призначення. Загальні 

технічні вимоги”. 
Зазначені проекти стандартів адаптовано до стандартів НАТО щодо керування життєвим циклом 

(AAP-20, AAP-48), керування конфігурацією (ACMP-2009, ACMP-2100) та маркування продукції 
оборонного призначення (AAP- 44). 

477.  Удосконалення спроможностей сил оборони та досягнення 
взаємосумісності із силами НАТО у сфері озброєння, 
військової техніки та матеріально-технічних засобів 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
ДК «Укроборонпром» вивчає кращі практики держав – членів НАТО шляхом участі в дослідженнях 

Промислово-дорадчої групи НАТО. 

478.  Розроблення проекту щодо системи адаптації стандартів 
НАТО на підприємствах оборонно-промислового комплексу 

Мінстратегпром 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

479.  Проведення відповідної роботи із створення Центру 
компетенцій та апробації стандартів НАТО під час 
розроблення та виробництва для подальшого впровадження 
на підприємствах оборонно-промислового комплексу 

Мінстратегпром 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

480.  Проведення засідання Спільної робочої групи Україна — 
НАТО з оборонно-технічного співробітництва 

Апарат РНБО 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва відбулося 

у форматі відеоконференції 29.06.21. За домовленістю наступне 31-е засідання СРГ ОТС заплановане на 
кінець листопада – початок грудня 2021 року в Україні. 

481.  Забезпечення участі експертів України у діяльності робочих 
груп Конференції національних директорів з озброєння 
(CNAD) з питань, що становлять взаємний інтерес 

Міноборони 
Мінекономіки 
ДК 
«Укроборонпром» 

Виконано 

Хід виконання:  
Забезпечено участь представників Міноборони та ЗСУ у: 

 8 засіданнях Робочих груп Конференції національних директорів з озброєння (CNAD); 
 1 семінарі Групи з управління життєвим циклом озброєнь АС/327 (LCMG). 
 3 засіданнях Міжвидової групи НАТО з розвитку спроможностей безпілотних авіаційних 

комплексів (JCGUAS): 
На даний час три нормативних документи НАТО в галузі безпілотної авіації STANAG 4671 (AEP-

4671), STANAG 4702 (AEP-80), STANAG 4703 (AEP-83) щодо вимог до льотної придатності БпАК 
різних класів введено в дію в якості національних стандартів України (методом підтвердження). 

Представники Мінекономіки взяли участь в: 
 установчій нараді Робочої групи 3 з вартості Групи НАТО з управління життєвим циклом 

ОВТ Конференції національних директорів з озброєння (WG3); 
 пленарному засіданні Групи управління життєвим циклом озброєнь Конференції 

національних директорів з озброєння НАТО (АС/327, LCMG); 
 засіданні Групи управління життєвим циклом озброєнь Конференції національних 

директорів з озброєння НАТО (LCMG). 
Працівники ДК "Укроборонпром" брали участь у засіданнях в рамках робочих груп Конференції 

національних директорів з озброєння:  
 Семінарі Групи з питань управління життєвим циклом  “Designing Supportability into the 

System, respecting Emerging and Disruptive Technologies (EDTs)”; 
 Пленарному засіданні Групи управління життєвим циклом (AC/327-LCMG); 
 Засіданні Робочої групи 2 з якості Групи з управління життєвим циклом ОВТ  (WG/2 

LCMG). 

482.  Забезпечення участі представників України у засіданні 
Конференції національних директорів з озброєння (CNAD) 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

483.  Забезпечення участі представників України у заходах у 
рамках проектів концепції НАТО “Розумна оборона”, інших 
багатонаціональних проектів (ініціатив), до яких 
приєдналася або має намір приєднатися Україна 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У II кварталі 2021 року участь у заходах партнерства НАТО на 2021 рік здійснюється відповідно до 

плану, частина заходів проводиться з урахуванням недопущення розповсюдження COVID-19. 

484.  Забезпечення та розширення участі представників України у 
заходах Організації НАТО з питань науки та технологій 
(STO) 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

485.  Забезпечення участі представників українських підприємств 
у роботі Промислово-дорадчої групи НАТО (NIAG) 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
ДК «Укроборонпром» є координатором Промислово-дорадчої групи НАТО в Україні. 18 серпня 

відбувся семінар щодо заходів NIAG, під час якого було розглянуто організаційні та адміністративні 
питання, можливості відкриті для України, а також представники підприємств ОПК України поділились 
своїм досвідом участі.  

Забезпечено участь представників Міноборони у засіданні дослідної групи NIAG SG 253 (20.04-
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21.04.21). 

ЦІЛЬ 2.3.4.  
Сили спеціальних операцій є самодостатнім боєготовим  

окремим родом сил Збройних Сил України, достатньо інтегровані  
з іншими складовими сил оборони та відповідають стандартам НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

486.  Удосконалення системи управління Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Трива 
виконання 

Хід виконання:  
Оперативна група від командування ССпО ЗСУ та перемінний склад відділу СпО в структурі 

командування Операції об’єднаних сил проходять підготовку мобільними тренувальними групами 
(групами експертів) від збройних сил США та Литовської Республіки. 

Узгоджено спільну участь оперативної групи командування ССпО ЗСУ із офіцерами командувань 
армій країн-НАТО (США, Республіка Польща, Литовська  Республіка) у стратегічному командно-
штабному навчанні ЗС України, у складі командного пункту КОС. 

487.  Удосконалення системи спеціального зв’язку та захисту 
інформації Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
В рамках програми Уряду США щодо автоматизації ЗС України налаштовано роботу трьох (3) 

захищених мереж у підпорядкованих військових частинах ССпО ЗС України. 
Проводиться поетапне встановлення двох (2) додаткових мереж. 
У липні поточного року проведено відповідну робочу зустріч із керівником Управління G6 

Командування СпО ЗС США в Європі. 

488.  Здійснення оснащення Сил спеціальних операцій Збройних 
Сил сучасними зразками озброєння та військової техніки 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Підрозділи ССпО поетапно переоснащаються новітніми (модернізованими) ОВТ в рамках реалізації 

Державного оборонного замовлення.  
Крім цього проводиться робота щодо отримання дефіцитного ОВТ в рамках МТД від Урядів 

іноземних країн (США, Великобританія). В рамках зазначеного проведено три (3) робочі зустрічі із 
представниками Командування СпО ЗС США в Європі. 

В рамках МТД (від США) отримано плав-засоби (бойові човни), чим досягнуто рівень 
укомплектованості підрозділів до 60%. 
489.  Забезпечення Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

матеріальними засобами 
ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Проводиться поетапне переоснащення (доукомплектування) підрозділів ССпО ЗСУ новітніми МТЗ 

відповідно до затвердженої МОУ Норми постачання для ССпО «Норма №19». 

490.  Удосконалення інфраструктури Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Завершено будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) наступних об’єктів інфраструктури 

військових частин ССпО: 
 казарми поліпшеного планування – 5 од.; 
 спеціальні бетонні майданчики – 3 од.; 
 штаби в/ч – 2 од.; 
 адміністративні будівлі – 4 од.; 
 сховища для техніки (склад) – 5 од.;  
 їдальні – 2 од.; 
 зовнішні мережі електропостачання. 

Триває реалізація проекту щодо покращення інфраструктури морського центру ССпО в рамках МТД 
від Уряду США. 

491.  Здійснення спільних заходів підготовки з підрозділами 
(штабами) видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил 
та з підрозділами (штабами) інших складових сил оборони 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
15-26.02.21 Командуванням ССО ЗСУ спільно з Управлінням цивільно-військового співробітництва 

ГШ ЗСУ проведено перший Курс підготовки фахівців цивільно-військового співробітництва для ССО 
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ЗСУ, підготовлено 3 тактичні групи цивільно-військового співробітництва Сил спеціальних операцій 
ЗСУ. 

ССО ЗСУ залучаються до участі у банатонаціональному навчанні “Sea Breeze” (28.06.-10.0.21), під 
час якого відпрацьовується спільне з підрозділами (штабами) інших складових сил оборони виконання 
заходів. 

492.  Залучення Сил спеціальних операцій Збройних Сил до 
участі у заходах оперативної підготовки в рамках 
міжнародних програм і багатонаціональних навчань 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
ССО ЗСУ залучаються до участі у банатонаціональних навчаннях “Тактична допомога пораненим у 

бою” разом з військовими Грузії, Латвії, Литви, Польщі. Навчання були організовані Силами 
спеціальних операцій США (22-26.03.21, Литва) та “Sea Breeze” (28.06.-10.0.21, Україна). 

Підрозділи ССпО ЗСУ поетапно проводять комплексні спеціальні тактичні тренування (JSET) із 
підрозділами СпО ЗС Литовської Республіки та  Словацької Республіки, як на території України так і за 
кордоном відповідно. 

493.  Сертифікація НАТО підрозділів Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил для виконання завдань у складі Сил 
реагування НАТО та забезпечення операцій НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго пройшов оцінювання першого рівня NEL-

1(Nato Evaluation). Це перший етап на шляху до залучення в NRF (Nato Response Forces - сили 
швидкого реагування НАТО). 

Оцінка НАТО другого рівня (NEL-2) сплановано під час навчань «Рапід Трайдент-21», вересень 
2021 року. 

ЦІЛЬ 2.3.5.  

Система воєнної розвідки функціонує відповідно до принципів і стандартів НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

494.  Здійснення підготовки особового складу органів управління, 
частин та підрозділів розвідки Збройних Сил до виконання 
завдань за призначенням 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Залучено тренувальні групи НАТО та іноземних інструкторів від тренувальних програм та місій 

держав НАТО до заходів індивідуальної та колективної підготовки фахівців (підрозділів) розвідки ЗСУ 
(JMTG-U, LMTG-U, “ORBITALˮ, “UNIFIERˮ). 

Триває підготовка 4 військовослужбовців підрозділів розвідки ЗСУ на курсі інструкторів базового 
рівня за програмою підготовки LMTGU. 

495.  Здійснення реєстрації новітніх засобів розвідки в органі 
стандартизації, кодифікації та каталогізації Міноборони як 
засобів постачання за закріпленою номенклатурою 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Управлінням стандартизації, кодифікації, каталогізації Міноборони здійснено реєстрацію 3-х 

новітніх засобів розвідки. 

496.  Продовження створення автоматизованих систем воєнної 
розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і 
стандартів НАТО (у рамках виконання дослідно-
конструкторських робіт за державним оборонним 
замовленням) 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Завдання виконується в рамках виконання ДКР за державним оборонним замовленням. 
Здійснювались заходи з підготовки до наступного підетапу ДКР, який планується розпочати та 

виконувати відповідно до постанови КМУ «Про основні показники державного оборонного замовлення 
на 2021-2022 роки» від 20.04.21 № 335-4. 

497.  Продовження роботи із створення захищеної системи 
управління, збору, обробки та передачі даних розвідки між 
стаціонарними та рухомими пунктами управління розвідки 
штабів видів Збройних Сил, родів військ, оперативних 
командувань 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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Виконання ДКР щодо створення автоматизованої системи військової розвідки ЗСУ призупинено до 
прийняття відповідних рішень стосовно приймання (впровадження) результатів ДКР “Дзвінˮ. 

498.  Придбання (закупівля) вітчизняних (іноземних) 
автоматизованих технічних засобів розвідки, електронного 
перехоплення та моніторингу телекомунікацій, систем 
видової розвідки з відповідною автоматизацією отримання 
та обробки інформації в масштабі часу, наближеного до 
реального 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

 

ЦІЛЬ 2.3.6.  

Національні інтереси та економічні зони України на морі захищено 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

499.  Формування комплекту берегових військових частин 
(підрозділів) 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Створено окремий береговий ракетний дивізіон (спільна доктрина Міноборони та ГК ЗСУ від 

02.09.20  
№ Д-321/7дск). Розпочато процес набуття спроможностей окремим береговим ракетним дивізіоном. 
Очікується отримання основного зразка озброєння в першому півріччі 2022 року. 

500.  Відновлення об’єктів базування Військово-Морських Сил 
Збройних Сил на Чорному морі, у тому числі дев’ять 
військових містечок, один порто-пункт 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У військовому містечку Дачне-2 продовжується будівництво 1-ої казарми (готовність 55%), 2-ої 

казарми (готовність 60%), ідальні на 500 місць (готовність 95%), фізкультурно-оздоровчого комплексу 
(готовність 35%). Будівництво казарми №3 завершено. Загальний стан виконання  – 73%. 

Продовжуються роботи з відновлення інфраструктури: 
 військового містечка №217 (м. Одеса), а саме: будівлі учбового корпусу за ГП №3 під штаб 

(готовність 57%); будівлі корпусу за ГП №4 під штаб (готовність 85%); Укладено договір на 
корегування проектно-кошторисної документації будівлі учбового корпусу за ГП №34 під 
штаб. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по ГП в/м №217. Проводяться 
закупівлі робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації будівлі учбового корпусу 
за ГП №2 під штаб. Загальний стан виконання – 14%. 

 військового містечка Нові Біляри 1,  а саме: укладено договори підряду та виконуються 
ремонтно-будівельні роботи об’єкту «Адмін.будівля». Загальний стан виконання – 5%; 
укладено договори підряду та виконуються ремонтно-будівельні роботи об’єкту «Склад».  
Загальний стан виконання – 5%; роботи над об’єктом «Благоустрій» заплановано розпочати 
після реконструкції причалу № 29. Загальний стан виконання – 3%; 

Тривали роботи фахівців ВМС США з реалізації ERC-проєкту в рамках підготовки до проведення 
українсько-американських навчань “Сі Брізˮ. 

Загальний стан виконання – 26%. 

501.  Поліпшення (відновлення) інфраструктури для розміщення 
підрозділів військ берегової оборони і надводних кораблів 
Військово-Морських Сил Збройних Сил у мм. Бердянську та 
Маріуполі 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  

Тривають ремонтно-будівельні роботи по трьом об’єктам із трьох на території військового 

містечка № 89 (м. Бердянськ). Загальний стан виконання – 25%. 

Роботи на території військового містечка № 46 (м. Маріуполь) тимчасово призупинено у зв’язку  з 

порушенням кримінальної справи відносно підрядника (завищена вартість виконання робіт). 

Очікується скасування заходу щодо в/м № 46. Стан виконання – 6%.  
Загальний стан іиконання – 15%. 
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ЦІЛЬ 2.3.7.  

Державна спеціальна служба транспорту спроможна забезпечити  

своєчасну відбудову об’єктів транспортної інфраструктури у воєнний час 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

502.  Розроблення та забезпечення впровадження програм 
підготовки сержантського складу 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

503.  Здійснення закупівлі сучасного обладнання для проведення 
навчальних стрільб, тренажерів водіння автомобілів 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

504.  Забезпечення технічного оснащення підрозділів 
Держспецтрансслужби відповідно до пріоритету розвитку 
спроможностей 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

505.  Проведення закупівлі матеріальних засобів для потреб 
Держспецтрансслужби згідно з номенклатурою 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

506.  Переобладнання місць зберігання майна поточного 
забезпечення відповідно до сучасних вимог 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

507.  Здійснення закупівлі (отримання) сучасних засобів зв’язку 
для потреб підрозділів 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Отримано засоби зв’язку: 

 ПЕОМ (третьої категорії) для розгортання мережі передачі даних МОСІ-6 комплексів; 
 патчкорд оптичний LC-LC MM, 15M – 6 штук; 
 дистанційне управління Harris RF-7800R-RC110 – 1 комплект; 
 Ethernet SFP модуль Cisco GLC – 6 комплектів; 
 Привід Asus DVD+R/RW USB 2.0 – 6 штук. 

508.  Переоснащення стаціонарної та польової компонентів 
зв’язку на цифрові засоби з рівнем завадостійкості та 
захищеності, які відповідають сучасним вимогам 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

509.  Підключення вузлів зв’язку Держспецтрансслужби до 
національної телекомунікаційної мережі 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

510.  Забезпечення переобладнання (проведення ремонту) рухомої 
бази пунктів управління підрозділів 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

511.  Забезпечення обладнання пунктів управління підрозділів на 
рухомій базі засобами зв’язку та інформатизації 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 
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ЦІЛЬ 2.3.8.  

Системи стандартизації і кодифікації у сфері оборони України сумісні з відповідними 

системами НАТО та повною мірою задовольняють потреби сил оборони 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

512.  Забезпечення створення (побудова) комплексної системи 
захисту інформації, що циркулює в Інформаційній системі 
управління стандартизацією 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Подано пропозиції до проєкту Орієнтовного плану утримання та розвитку ЗСУ на 2022 рік та 

подальші два роки щодо оплати послуг зі створення комплексної системи захисту інформації 
спеціального програмного забезпечення «Інформаційна система управління стандартизацією». 

513.  Забезпечення розгортання робочих місць у структурних 
підрозділах Міноборони та Генерального штабу Збройних 
Сил та науково-дослідних установах 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

514.  Забезпечення підготовки в рамках Індивідуальної програми 
партнерства Україна — НАТО представників України на 
міжнародних курсах з питань стандартизації та кодифікації і 
стажування у відповідних підрозділах збройних сил держав — 
членів НАТО 

Міноборони 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
Заходи були скасовані або перенесені у зв’язку з карантинними заходами. 

515.  Забезпечення підготовки представників Міноборони та 
Збройних Сил на курсах з питань стандартизації та 
кодифікації, що організовуються за підтримки НАТО та  
держав — членів НАТО 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

516.  Забезпечення участі представників України в засіданнях 
Комітету НАТО зі стандартизації (CS), Групи національних 
директорів з кодифікації (АС/135), Групи з управління 
процесами стандартизації(SMG) та Робочої групи АС/135 
(Panel A) 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Представники Міноборони та ЗСУ взяли участь у: 

 118-му засіданні Групи національних директорів з кодифікації (АС/135); 
 трьох засіданнях Групи управління стандартизацією (SMG); 
 137-му засіданні Робочої групи АС/135 (Panel A) Групи національних директорів з 

кодифікації (АС/135). 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.4.  

Об’єднані система логістичного забезпечення і система медичного забезпечення  

здатні надавати підтримку усім складовим сил оборони 

 

 

 

 

 

Виконано    42,4% 

Триває виконання              54,5% 

Скасовано / перенесено 3,1% 

ЦІЛЬ 2.4.1.  

Єдина, сумісна із стандартами НАТО система логістичного забезпечення сил оборони 

забезпечує виконання завдань відповідно до існуючих та прогнозованих загроз 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

517.  Проведення експериментальних робіт щодо функціонування 
системи логістичного забезпечення тактичного рівня 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

518.  Розроблення типової організаційно-штатної структури 
логістики тактичного рівня та забезпечення її впровадження 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ від 31.12.20 № 236 у ЗСУ з 01.03 по 31.10.21 

проводиться експеримент зі створення та функціонування системи логістичного забезпечення 
тактичного рівня ЗСУ. Розроблені та затверджені ГК ЗСУ організаційно-штатні структури військових 
частини. 

519.  Здійснення апробації доктринальних документів під час 
проведення заходів спільної підготовки 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
За результатами проведення заходів оперативної підготовки розроблено Порядок логістичного 

забезпечення застосування ЗСУ, інших складових сил оборони. 

520.  Внесення змін до доктринальних документів з логістичного 
забезпечення 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

521.  Здійснення процедури скасування нормативно-правових 
актів та нормативних документів з логістичного 
забезпечення, які втратили чинність 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

522.  Забезпечення участі представників Збройних Сил у 
засіданнях Комітету НАТО з питань логістики (LC), 
Багатонаціонального координаційного центру логістики 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

42,4 

54,5 

3,1 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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(MLCC), Виконавчої групи Комітету НАТО з питань 
логістики (LCEG), Робочої групи з питань транспорту та 
перевезень (M&TG), Комітету НАТО з питань пально-
мастильних матеріалів (PC), Постійної групи експертів з 
логістики держав — партнерів та держав — членів НАТО 
(SGPLE) 

Хід виконання: 
Забезпечено участь у засіданні Ради директорів Багатонаціонального координаційного центру 

логістики (MLCC), у форматі VTC (03.02.21). 

523.  Забезпечення підготовки в рамках Індивідуальної програми 
партнерства Україна — НАТО представників Збройних Сил 
у міжнародних навчальних курсах з питань логістики та 
стажування у відповідних підрозділах збройних сил 
провідних держав світу 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

524.  Проведення дослідної експлуатації логістичної 
інформаційної системи (LIS) 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання: 
Триває впровадження програмного забезпечення Інформаційної системи логістики (Logistic 

Information System - LIS) відповідно до процесів забезпечення. Дослідну експлуатацію логістичної 
інформаційної системи (LIS) розпочато у вересні 2020 року. 

525.  Організація проведення другого етапу “Технічне 
проектування” дослідно- конструкторської роботи 
“Створення автоматизованої системи логістичного 
забезпечення Збройних Сил”, шифр “Логістика — ІТ” 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

526.  Забезпечення відпрацювання та затвердження організаційно-
штатної структури вертикалі підрозділів супроводження та 
підтримки автоматизованих систем логістичного 
забезпечення Збройних Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

527.  Впровадження системи планування логістичного 
забезпечення з урахуванням вимог нових доктринальних 
документів 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Функцію планування логістичного забезпечення відповідно до вимог покладено на структуру штабів 

J, G, N, A, S-4, при цьому безпосередня організація виконання заходів логістичного забезпечення 
здійснюється логістикою органів військового управління. 

528.  Затвердження тактико-технічних вимог до проекту 
будівництва Територіального об’єднаного центру західного 
регіону та проекту будівництва Територіального 
об’єднаного центру західного регіону 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

529.  Здійснення будівництва територіального об’єднаного центру 
забезпечення західного регіону 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Тривають підготовчі роботи, оформлення документації. 

530.  Забезпечення підготовки та набуття особовим складом 
підрозділів планування та організації логістичного 
забезпечення Збройних Сил навичок та спроможностей 
роботи в автоматизованій інформаційній системі з 
використанням програмного забезпечення НАТО LOGFAS 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 
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531.  Вивчення порядку обліку, списання продовольства та 
матеріальних засобів продовольчої служби збройних сил 
держав — членів НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Впроваджено/застосовується електронний облік у військових частинах (установах, закладах) ЗСУ, 

що перейшли на систему харчування у 2017-2020 роках із застосуванням Каталогу продуктів 
харчування. 

Опрацьовується питання щодо можливості тестового впровадження сервісу (-ів) електронного 
документообігу між військовими частинами (установами, закладами) ЗСУ, органами військового 
управління та суб’єктами господарювання. Опрацьовано проєкт Технічних вимог до сервісу (-ів) 
електронного документообігу в інтересах продовольчої служби ЗСУ. 

532.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо порядку 
забезпечення збройних сил сухими пайками 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Захід виконано у IV кварталі 2020 року. За результатами вивчення досвіду держав – членів НАТО 

удосконалено «Повсякденний набір сухих продуктів – ПНСП – Р» технічна специфікація Міноборони  
ТС А01XJ.68999-160:2020 (01) відповідно до норми № 10, визначену постановою КМУ від 29.03.02 № 
426. 

533.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо порядку 
забезпечення збройних сил сучасними зразками, технічними 
засобами продовольчої служби 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
За результатами вивчення досвіду держав – членів НАТО сформовано вимоги до окремих 

найменувань сучасних зразків технічних засобів та майна продовольчої служби. 

534.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо контролю 
якості речового майна, що постачається для потреб їх 
збройних сил в мирний та воєнний час 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Вивчення досвіду наразі відбувається дистанційно, з відкритих джерел. 

535.  Розроблення порядку контролю якості речового майна під 
час виконання рамкових угод на закупівлю предметів 
речового майна 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

536.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо процедур 
догляду, утримання та ветеринарного забезпечення 
службових тварин 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
В Управлінні безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини опрацювується / вивчається 

низка стандартів: 
 AMedP-4.6 (A) “Захист безпечності харчових продуктів та стандарти виробництва у районі 

розгортання операційˮ; 
 STANAG 2556 “Безпека, захист та виробництво харчових продуктів на підтримку операцій 

НАТОˮ; 
 AMedP-4.7 (A) “Перевірка об’єктів громадського харчування у районі проведення операціїˮ. 

Надійшли та очікується переклад стандартів НАТО для подальшого вивчення та впровадження: 
 AMedP-4.5 (A) “Принципи аудиту та оцінювання ризиків виробників та постачальників 

харчових продуктів для військових потребˮ; 
 STANAG 2557 “Настанова для ветеринарних служб з питань основних інфекційних 

захворювань тварин та попередження їх передаванняˮ; 
 STANAG 2538 “Догляд та умови утримання тварин, ветеринарне забезпечення протягом усіх 

фаз бойового розгортанняˮ; 
 AMedP-4.11 (A) “Заходи спрямовані на зменшення ризику передачі небезпечних біологічних 

агентів під час переміщення військˮ; 
 AMedP-8.4 (A) “Догляд та умови утримання тварин, ветеринарне забезпечення протягом усіх 

фаз бойового розгортанняˮ. 
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ЦІЛЬ 2.4.2.  

Наявна дієва, скоординована, ресурсно-орієнтована система  

медичного забезпечення сил оборони України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

537.  Проведення оцінювання критичних спроможностей 
(критично необхідних) з медичного забезпечення відповідно 
до Єдиного переліку (каталогу) спроможностей Міноборони, 
Збройних Сил та інших складових сил оборони 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено аналіз спроможностей типової групи «Медичне забезпечення» відповідно Єдиного 

переліку (каталог) спроможностей Міноборони, ЗСУ та інших складових сил оборони. Визначені 
критичні спроможності (критично необхідні) їх ключові недоліки та шляхи їх усунення. 

Завершено ІІ етап (Аналіз вимог) оцінювання спроможності S-7.2.8 “Медична і медико-психологічна 
реабілітація та санаторно-курортне лікування військовослужбовців ЗСУ, а також санаторно-курортне 
лікування членів сімей військовослужбовців та ветеранів військової служби, ветеранів війни та інших 
категорій громадян”. 

Розпочато ІІІ етап (Аналіз недоліків) оцінювання спроможності S-7.2.8. 

538.  Оновлення Функціональних груп спроможностей та Єдиного 
переліку (каталогу) спроможностей Міноборони, Збройних 
Сил та інших складових сил оборони, у частині медичного 
забезпечення 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено аналіз спроможності S-7.3.2 “Організація санітарно-епідеміологічного нагляду за 

дотриманням вимог санітарного законодавства ОВУ, військовими частинами, ВВНЗ та ВНП ВЗО 
України, установами і організаціями ЗСУ, а також підприємствами, що належать до сфери управління 
Міноборони”. За результатами оцінювання подані пропозиції до Єдиного переліку (каталогу) 
спроможностей Міноборони, ЗСУ та інших складових сил оборони в функціональну групу 
“Превентивна медицина (санітарно-гігієнічна та протиепідемічні заходи)”. 

Під час проведення оцінювання спроможності S-7.2.8 “Медична і медико-психологічна реабілітація 
та санаторно-курортне лікування військовослужбовців ЗСУ, а також санаторно-курортне лікування 
членів сімей військовослужбовців та ветеранів військової служби, ветеранів війни та інших категорій 
громадян” розробляються зміни та доповнення до основних та додаткових вимог до зазначеної 
спроможності. 

539.  Запровадження чотирирівневої системи медичного 
забезпечення в Збройних Силах та інших складових сил 
оборони 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Почали набувати спроможностей 4 оперативно-медичні управління у складі військово-медичних 

клінічних центрів регіонів. Проводиться робота щодо ліцензування медичної практики медичних 
підрозділів (Роль-1). 

540.  Упровадження в діяльність закладів охорони здоров’я в 
системі Міноборони сучасних технологій надання медичної 
допомоги і лікування поранених відповідно до стандартів 
медичної допомоги, клінічних протоколів та інших 
галузевих стандартів України та держав — членів НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено тимчасові клінічні протоколи первинної вторинної та третинної медичної допомоги з 33 

найбільш пріоритетних захворювань та станів (пошкоджень, травм, поранень) в ЗСУ. 

541.  Розроблення (оновлення) вимог до медичної і санітарної 
техніки та медичного майна з урахуванням стандартів НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Під керівництвом Командування Медичних сил ЗСУ Науково-дослідним інститутом проблем 

військової медицини Української військово-медичної академії проведена робота щодо розробки 
(оновлення) медико-технічних вимог до санітарної та спеціальної медичної техніки з урахуванням 
стандартів країн-членів НАТО. 

Опрацьовано вимоги та склад санітарного, медичного обладнання та варіантів компонування літака 



168 

 

АН-178 у санітарно-евакуаційному варіанті. 
При опрацюванні враховано документи (стандарти НАТО): 

 AMedP-1.1 “Aeromedical evacuation”; 
 AAMedP-1.20 “Recommended medical equipment for aeromedical evacuations”; 
 STANAG 2040 (AMedP-2.1) “Stretchers, bearing brackets and attachment supports”; 
 STANAG 3204 AMD (EDITION 6) Aeromedical Evacuation. 

Відпрацьовано (оновлено) вимоги у рамках різних науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
робіт, оперативних завдань до наступних зразків: 

 кабінет рухомий хірургічний;  
 автомобіль санітарний;  
 модуль медичний для літаків та вертольотів;  
 обладнання санітарно-евакуаційного літака. 

542.  Здійснення постачання медичного майна, медичної та 
санітарної техніки 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

543.  Здійснення підготовки та перепідготовки військово-
медичних працівників та підготовки персоналу Збройних 
Сил та інших складових сил оборони з питань тактичної 
медицини відповідно до стандартів держав — членів НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Підготовка та перепідготовка військово-медичних працівників та підготовка персоналу ЗСУ та 

інших складових сил оборони з питань тактичної медицини проводиться відповідно до затверджених 
стандартів та протоколів, що базуються на ТССС у відповідності до програм підготовки видів родів 
(сил) оборони. 

Проведено командно-штабні тренування з управління діями підпорядкованих сил і засобів 
адміністративно-територіальної зони відповідальності військово-медичних клінічних центрів. 
Здійснено набір офіцерів медичної служби в УВМА для підготовки на оперативно-тактичний рівень. 

Пройшли підготовку на базі 205 навчального центру (смт. Десна): 
 128 військовослужбовців за спеціальністю “Фахова підготовка бойового медика взводу. 

Домедична допомога в умовах бойових дійˮ; 
 16 військовослужбовців на курсі підвищення професійної майстерності старших бойових 

медиків. 

544.  Здійснення обміну досвідом з практики надання медичної 
допомоги медичного персоналу з фахівцями держав — 
членів НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
Відповідно до затвердженої Індивідуальної Програми партнерства Україна-НАТО на ІІ квартал 2021 

року було заплановано проведення чотирьох заходів міжнародного співробітництва. У зв’язку з 
епідемічною ситуацією у світі пов’язаною з поширенням COVID-19, заходи були скасовані 
організаторами (приймаючою стороною) або перенесені (терміни та формат проведення уточнюються). 

545.  Впровадження стандартів медичної допомоги, клінічних 
протоколів та інших військово-медичних стандартів 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Виконано у 2020 році 
Лікувально-реабілітаційним управлінням Командування Медичних сил ЗСУ спільно з фахівцями 

Української військово-медичної академії розроблено типові клінічні протоколи надання медичної 
допомоги на етапах медичної евакуації з хірургічної бойової травми та терапевтичних захворювань, які 
найбільш важливі, складні та часто зустрічаються під час надання медичної допомоги в районі 
проведення операції Об’єднаних сил на Сході України, а саме – при пораненнях (травмах) голови, 
грудної клітки, живота, кінцівок, кровотечах, акутравмі, негоспітальній пневмонії, які затверджені 
наказом Командувача Медичних сил ЗСУ від 05.06.20 № 87 та доведені до підпорядкованих закладів 
охорони здоров’я ЗСУ з метою користування у повсякденній діяльності (від 12.06.20 № 510/12/3724). 

546.  Розроблення та впровадження медичної інформаційної 
системи Збройних Сил, сумісної  з іншими складовими сил 
оборони, що ґрунтується на принципах держав — членів 
НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено програмне забезпечення медичної інформаційної системи. Проводиться його тестування 
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та введення в експлуатацію. Планується масштабування медичної інформаційної системи у закладах 
охорони здоров’я Міноборони. 

547.  Посилення моніторингу та контролю стану епідемічних 
ризиків у Збройних Силах та інших складових сил оборони 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Постійно проводиться робота щодо збереження та зміцнення здоров’я особового складу військ (сил), 

забезпечення їх санітарно-епідеміологічного благополуччя в різних умовах діяльності. 
Моніторинг та контроль стану епідемічних ризиків у ЗСУ покладено на медичну службу та 

санітарно-епідеміологічні управління. Моніторинг та контроль стану епідемічних ризиків здійснюється 
в процесі навчально-бойової діяльності з метою оцінки санітарного стану військових частин, виявлення 
його причинно-наслідкових зв’язків із захворюваністю чи іншими показниками здоров’я 
військовослужбовців, розробки пропозицій щодо поліпшення санітарного стану військових частин, 
проведення профілактичних заходів і контролю за їх виконанням.  

Регіональними санітарно-епідеміологічними управліннями відповідно до річних планів 
здійснюється обстеження військових частин (закладів) на предмет дотримання санітарного 
законодавства, а також позапланово залежно від санітарної, епідемічної ситуації та за заявками. 

548.  Налагодження навчання та інформування особового складу 
Збройних Сил та інших складових сил оборони з питань 
профілактики захворювань, у тому числі інфекційних 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Медичною службою військових частин (закладів) налагоджено навчання, яке направлено, зокрема, 

на:  
 формування у особового складу правильних уявлень про суть та вплив на організм людини 

інфекційних та соматичних хвороб, причини їх розповсюдження тощо;  
 розумінню військовослужбовцями особистої відповідальності за втрату здоров’я і зниження 

своєї боєготовності у зв’язку з необхідністю тривалого лікування з приводу хвороби;  
 формування знань про заходи особистої та суспільної профілактики;  
 формування знань особового складу про захворювання, які характерні на териорії, де 

розміщена військова частина (заклад). 

549.  Проведення профілактичних щеплень для особового складу 
Збройних Сил та інших складових сил оборони з метою 
профілактики основних інфекційних захворювань 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Перелік профілактичних щеплень та строки їх проведення для всіх груп населення, в тому числі і 

військовослужбовців, визначено Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженого 
наказом МОЗ № 595 від 16.09.2011 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та 
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (із змінами). 

У 2020 році військовослужбовцям ЗСУ проводилися профілактичні щеплення за віком (планові): 
 проти дифтерії та правця; 
 за епідемічними показаннями проти: вітряної віспи; кору, краснухи та епідемічного 

паротиту; вірусного гепатиту А; грипу. 
Проводилися профілактичні щеплення, які проводяться на ендемічних і ензоотичних територіях та 

за епідемічними показаннями: 
 військовослужбовцям, які залучаються для участі в міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки проти: жовтої лихоманки; холери; 
 гепатитів А і В; черевного тифу; менінгококової інфекції; поліомієліту; кору, краснухи і 

епідемічного паротиту. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.5.  

Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву 

 

 

 

 

 

 

Виконано    48,2% 

Триває виконання              51,8% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 2.5.1.  

Військовослужбовці та працівники складових сил оборони,  

а також члени їх сімей отримують достатнє соціально-гуманітарне забезпечення  

для успішного виконання своїх обов’язків 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

550.  Забезпечення оновлення програм гуманітарної підготовки 
особового складу 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває перегляд існуючих програм з питань військового партіотизму та культурного виховання 

військовослужбовців. 

551.  Організація проведення заходів військово-патріотичного 
виховання особового складу Збройних Силах, а також інших 
категорій громадян 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Заходи військово-патріотичного виховання особового складу ЗСУ проводяться на регулярній основі 

відповідно до календарних планів структурних підрозділів, військових частин. 

552.  Організація здійснення заходів щодо задоволення релігійних 
потреб особового складу 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
22.01.21 у ВРУ зареєстровано проєкт Закону України «Про Службу військового капеланства» 

(реєстр. № 4626). 
У Міноборони та ЗСУ введено 128 посад “військовий священик (капелан)ˮ, укомплектовано – 95 

(74%) зазначена посада, укомплектованість залишилась на рівні IV кварталу 2020 року. 

 
 
 
 
 
 
 

48,2 

51,8 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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ЦІЛЬ 2.5.2.  

Професійна підготовка особового складу забезпечує оперативні (бойові, спеціальні) 

спроможності сил оборони та сумісність із силами оборони держав — членів НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

553.  Досягнення сучасного рівня професійної підготовки 
посадових осіб органів військового управління, підвищення 
їх відповідальності за прийняття управлінських рішень 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У рамках Програми DEEP проведено 23  заходи  (в онлайн-режимі), участь у яких взяли 330 

представників МО та ЗСУ, а також представники науково-педагогічного складу вищих військових 
навчальних закладів ЗСУ та 82 експерти держав – членів Альянсу. 

17-28.05.21 проведено в дистанційному режимі щорічну зустріч експертів НАТО програми DEEP з 
керівним складом ВВНЗ ВНП ЗВО, які беруть участь у реалізації програми. Мета заходу: підведення 
підсумків реалізації програми DEEP в Україні у 2020 році, визначення подальших пріоритетних 
напрямів співпраці з Альянсом в галузі військової освіти кожного конкретного ВВНЗ та керівництва 
військовою освітою Міноборони. До зустрічі були залучені НАСВ ім. П.Сагайдачного, Військова 
академія (м. Одеса), ВІТВ НТУ “ХПІ”, ІВМС НУ “ОМА”, ХНУПС ім. І.Кожедуба, НУОУ ім. 
І.Черняховського, ЖВІ ім. С.Корольова, ВІКНУ ім. Т.Шевченка. 

554.  Забезпечення функціонування курсів підвищення рівня 
професійної компетентності відповідно до наказу Міністра 
оборони “Про організацію та проведення курсів підвищення 
рівнів військової освіти та кваліфікації військовослужбовців, 
працівників та державних службовців Міністерства оборони 
України та Збройних Сил України” 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до наказу Міноборони від 30.11.20 № 448 “Про затвердження Порядку організації та 

проведення курсів професійної військової освіти та підвищення кваліфікації військовослужбовців, 
працівників ЗСУ” проведено 29 курсів, підготовку на яких завершили 423 військовослужбовця. 

555.  Продовження практики підготовки офіцерських кадрів 
тактичного, оперативного, стратегічного рівня у військових 
навчальних закладах іноземних держав 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
На навчання до військових навчальних закладів іноземних держав направлено 159 

військовослужбовців, з них для підготовки: 
 для здобуття оперативного рівня військової освіти – 6 (США); 
 для здобуття оперативного рівня військової освіти – 10 (США – 4; Велика Британія – 2; 

Південна Корея – 2, ФРН – 1, Франція – 1); 
 для здобуття тактичного рівня військової освіти – 2 (Велика Британія); 
 курси підвищення кваліфікації – 122 (США – 87, Естонія – 3, Турецька Республіка – 32); 
 курси вивчення іноземних мов – 19 (Республіка Польща – 9, Естонія – 9, Турецька 

Республіка – 1). 

556.  Забезпечення участі фахівців Збройних Сил у наукових та 
науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, 
тренінгах, стажуваннях) під егідою НАТО, спрямованих на 
забезпечення розвитку і удосконалення системи військової 
освіти та підготовки персоналу 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
22-25.03.21 в рамках Програми НАТО з Удосконалення військової освіти (DEEP) у дистанційному 

режимі на базі Академії ЗС Словаччини проведено робоче засідання представників науково-
педагогічних працівників ВВНЗ ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Викладання матеріалу 
здійснювалося на основі публікації Альянсу АРР-28 “Тактичні планувальні процеси”. Участь у заході 
брали 20 науково-педагогічних працівників ЗСУ. Наступне засідання планується 29-30.03.21, метою 
якого є ознайомлення науково-педагогічних працівників з алгоритмом роботи з організації 
оперативного планування в рамках розділу 4 Комплексної директиви з планування операцій Альянсу. 
До участі у заході  планується 20  представників ЗСУ. 

25-27.05.21 фахівцями Академії оборони Великої Британії у рамках реалізації програми “Підготовка 
керівників вищого рівня” проведений короткостроковий онлайн курс. Від ЗСУ участь у заході брали 8 



172 

 

осіб. 

557.  Організація проходження науково-педагогічними 
працівниками вищих військових навчальних закладів та 
науково-дослідних установ підготовки за навчальними 
програмами НАТО 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Впродовж лютого-березня 2021 року за сприяння Програми НАТО з Удосконалення військової 

освіти (DEEP) проведено новий дистанційний курс для науково-педагогічних працівників (НПП) ВВНЗ: 
“Мікронавчання з Н5Р”. Мета: набуття спроможностей НПП зі створення, обміну та використання у 
викладацькій діяльності інтерактивного мультимедійного навчального контенту в форматі Н5Р. До 
участі у заході залучаються 56 представників НПП ЗСУ. 

Спланована (складено графік на ІІІ-IV квартали) підготовка українських викладачів курсів 
професійної військової освіти з вивчення процедур планування і прийняття військових рішень за 
стандартами НATO – JOPP (Joint Operation Planning Process) та MDMP (Military Decision Making 
Process), заходів щодо організації планування професійної військової освіти та підготовки навчальних 
програм з підготовки офіцерського та сержантського складу ЗС України на принципах та за 
методологією НАТО. 

558.  Забезпечення подальшої реалізації Концепції дистанційного 
навчання у Збройних Силах, розширення бази навчальних 
курсів з дистанційного навчання військових фахівців 
шляхом реалізації розділу “Дистанційне навчання” наказу 
Міноборони від 9 січня 2020 р. № 4 “Про затвердження 
Положення про особливості організації освітньої діяльності 
у вищих військових навчальних закладах Міноборони та 
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти” 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведяться онлайн-курси для органів військового управління. Продовжується робота щодо 

розміщення на платформі “MOODLEˮ дистанційного навчання сержантського (старшинського) складу 
на курсах лідерства підвищеного та вищого рівнів з подальшим його впровадженням в “Школі 
лідерства” НУОУ ім. І.Черняховського.  

ВІТВ НТУ “ХПІ”створено 96 веб-ресурсів для дистанційної підтримки освітнього процесу. 
Збільшена кількість проведення курсів підвищення кваліфікації, які проводяться в онлайн-режимі та 
змішаному форматі. 

Представники Міноборони взяли участь у Міжнародній онлайн-конференції з розробки стратегії 
дистанційного навчання (12-14.04.21) та у 9-й щорічній конференції з питань дистанційного навчання 
Північноєвропейського оборонного співробітництва за участю представників освітніх установ сектору 
безпеки та оборони держав – членів НАТО та країн-партнерів (27-29.04.21). 

559.  Забезпечення підготовки особового складу Збройних Сил на 
курсах Навчально-наукового центру підготовки офіцерів для 
багатонаціональних штабів та Центру імітаційного 
моделювання Національного університету оборони імені 
Івана Черняховського відповідно до принципів, процедур і 
стандартів НАТО та на курсах узагальнення передового 
досвіду (бойових дій, операцій з підтримки миру та безпеки, 
навчань) застосування військ (сил) Збройних Сил 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Навчально-науковим центром підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів НУОУ 

ім. І.Черняховського проведені наступні курси:  
 Військовий спостерігач ООН, з 15.02-26.03.21, навчались 25 офіцерів; 
 Авіаційного радіообміну екіпажів повітряних суден 02.02-19.02.21, навчались 14 офіцерів; 
 Офіцер багатонаціонального штабу (6 тижнів) 01.03-09.04.21 навчались 23 офіцери. 
 Військової термінології за стандартами НАТО та ООН (17-28.05.21); 
 Військовий спостерігач у зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (26-

30.04.21). 

560.  Проведення заходів відповідно до Інструкції про порядок 
заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-
педагогічних працівників у вищих військових навчальних 
закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої 
освіти, що належать до сфери управління Міноборони 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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Проводиться робота щодо призначення на конкурсній основі на посади науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів та інструкторів навчальних центрів, 
офіцерів та сержантів військ на ротаційній основі. 

Триває конкурс на призначення на посади керівників ВВНЗ: НАСВ ім. гетьмана П.Сагайдачного, 
ХНУПС  ім. І.Кожедуба, ІВМС НУ “Одеська морська Академія”. 

561.  Внесення відповідних змін до наказу Міноборони від 7 
червня 2018 р. № 262 “Про затвердження Порядку 
забезпечення матеріально-технічної бази вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти та оцінювання її стану” 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розпочато опрацювання внесення змін до наказу Міноборони від 07.06.18 № 262 «Про затвердження 

Порядку забезпечення матеріально-технічної бази вищих військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти та оцінювання її стану». 

562.  Забезпечення функціонування Центру цивільно-військового 
співробітництва Збройних Сил за стандартами та 
процедурами НАТО шляхом спрямування підготовки 
відповідно до концепції оперативних можливостей НАТО 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Тривають заходи щодо доукомплектування Центру цивільно-військового співробітництва з метою 

набуття спроможностей виконувати завдання спільно (у складі) з підрозділами НАТО. 

563.  Забезпечення належного функціонування курсів підвищення 
кваліфікації, зокрема “Школи оборонного менеджменту” та 
“Школи лідерства” на базі Національного університету 
оборони імені Івана Черняховського для осіб офіцерського 
складу Збройних Сил та державних службовців Міноборони, 
у тому числі перед призначенням на посаду 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Курси проводяться на регулярній основі відповідно до навчальних планів/графіків. 

564.  Здійснення відповідного забезпечення вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти відповідно до наказу Міноборони від 7 
червня 2018 р. № 262 “Про затвердження Порядку 
забезпечення матеріально-технічної бази вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти та оцінювання її стану” та наказу 
Генерального штабу Збройних Сил від 18 жовтня 2018 р. № 
342 “Про затвердження основних напрямів впровадження 
навчального програмного забезпечення в підготовку 
Збройних Сил” 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Триває робота з внесення змін до наказу Міноборони від 07.06.18 № 262 «Про затвердження 

Порядку забезпечення матеріально- технічної бази вищих військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти та оцінювання її стану». 

565.  Приведення організаційно-штатних структур вищих 
військових навчальних закладів (науково-навчальних 
центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої 
освіти та навчальних центрів, курсів підготовки 
(перепідготовки) військових фахівців у відповідність з 
вимогами керівних документів та забезпечити підготовку 
усіх категорій особового складу відповідно до стандартів 
НАТО 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває процес приведення організаційно-штатних структур вищих військових навчальних закладів 

(науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та навчальних 
центрів, курсів підготовки (перепідготовки) військових фахівців у відповідність з вимогами керівних 
документів, з метою забезпечення підготовки усіх категорій особового складу відповідно до вимог 
стандартів НАТО. 
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566.  Внесення відповідних змін до наказу Міноборони “Про 
затвердження змін до наказу Міністерства оборони України 
від 27 листопада 2017 року № 621 “Деякі питання 
управління вищими військовими навчальними закладами, 
військовими навчальними підрозділами закладів вищої 
освіти та військовими ліцеями” 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено на подано на розгляд Міністру оборони пропозиції щодо варіанту можливого 

перепідпорядкування окремих ВВНЗ, що готують фахівців в інтересах Міноборони та органів 
військового управління, які йому безпосередньо підпорядковані. 

567.  Забезпечення ліцензування умов провадження освітньої 
діяльності вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти” 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розпочато процес ліцензування у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах закладів вищої освіти  відповідно до вимог постанови КМУ «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187  «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

568.  Проведення акредитації освітньо-професійних та освітньо-
наукових програм (спеціальностей) у вищих військових 
навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 
закладів вищої освіти 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено та затверджено замовниками на підготовку військових фахівців  нові освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми. 
Завершено процес акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм (спеціальностей) 

у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. 

569.  Забезпечення формування державного замовлення на 2021—
2022 роки відповідно до Закону України “Про формування 
та розміщення державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” та 
опрацювання наказу Міноборони “Про затвердження Плану 
прийому в 2021 році слухачів до Національного 
університету оборони імені Івана Черняховського та 
Української військово-медичної академії для підготовки 
військових фахівців оперативно-стратегічного та 
оперативно-тактичного рівнів для Збройних Сил” 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Опрацьовано та планується до підписання до кінця березня 2021 року проєкти наказів: 

 наказ Міноборони «Про організацію прийому в 2021 році слухачів, курсантів на навчання до 
вищих військових навчальних закладів для підготовки військових фахівців з вищою освітою 
та ліцеїстів на навчання до військових ліцеїв». 

 наказ Міноборони та МОН «Про організацію прийому в 2021 році курсантів та студентів на 
навчання до закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців з вищою освітою»..  

Видано наказ Міноборони від 25.01.21 № 23 «Про затвердження Списку посадових осіб, 
призначених головами та заступниками голів екзаменаційних комісій вищих військових навчальних 
закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і закладів фахової перед вищої 
військової освіти у 2021році». 

570.  Видання нового наказу Міноборони “Про вдосконалення 
підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та 
сержантського (старшинського) складу у закладах фахової 
передвищої освіти, вищих військових навчальних закладах 
Міноборони та військових навчальних підрозділах закладів 

Міноборони 
 

Виконано 



175 

 

вищої освіти” 

Хід виконання:  
Виданий наказ Міноборони від 12.11.20 № 412 «Про організацію підготовки офіцерських кадрів 

тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у закладах фахової передвищої освіти 
вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних 
підрозділах закладів вищої освіти». 

571.  Проведення апробації курсів професійної підготовки 
офіцерського складу стратегічного рівня (Курс вищого 
керівного складу L-4) як основи для зосередження 
підготовки кадрів сил оборони з питань оборонного 
планування 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
12.01-25.06.21 здійснено навчання 40 офіцерів на Курсі вищого керівного складу L-4, стратегічного 

рівня у НУОУ ім. І.Черняховського. 

572.  Проведення апробації курсів професійної підготовки 
офіцерського складу оперативного рівня військової освіти 
(Курс офіцерів об’єднаних штабів L-3) як основи для 
зосередження підготовки кадрів сил оборони для спільних 
дій у міжвідомчих органах військового управління за 
стандартами НАТО — JOPP (Joint Operation Planning 
Process) 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
12.01-25.06.21 здійснено навчання 130 офіцерів на Курсі офіцерів об’єднаних штабів L-3, 

оперативного рівня у НУОУ ім. І. Черняховського. 

573.  Провести апробацію курсів професійної підготовки офіцерів 
тактичного рівня військової освіти (Командно-штабний курс 
офіцерів штабів батальйонів-бригад L-2) за процедурами 
НАТО — MDMP (Military Decision Making Process) 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У першому півріччі (12.01-25.06.21) здійснено навчання у НУОУ ім. І. Черняховського: 

 60 офіцерів Сухопутних військ на Командно-штабному курсі L-2, тактичного рівня; 
 60 офіцерів Сухопутних військ на Командно-штабному курсі L-2, тактичного рівня; 
 30 офіцерів Повітряних Сил на Командно-штабному курсі L-2, тактичного рівня у НУОУ; 
 30 офіцерів Повітряних Сил на Командно-штабному курсі L-2, тактичного рівня у НУОУ ім. 

І. Черняховського; 
 30 офіцерів Командно-штабному курсі L-2, тактичного рівня; 

Загалом на курсах L-4, L-3, L-2 у НУОУ ім. І Черняховського завершили навчання 460 
військовослужбовців. 

574.  Проведення апробації курсів професійної підготовки 
офіцерського складу тактичного рівня (рота, взвод L-1), 
військової освіти за процедурами планування і прийняття 
військових рішень у підрозділах за стандартами НАТО — 
TLP (Troop Leading Process) 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У першому півріччі (01.03-22.05.21) у НА СВ ім. гетьмана П. Сагайдачного здійснено навчання: 

 20 офіцерів механізованих і танкових військ на Командному курсі L-1С (курс капітанів), 
тактичний рівень підготовки; 

 20 офіцерів наземної артилерії на Командному курсі L-1С (курс капітанів), тактичний рівень 
підготовки. 

У Військовій академії (м. Одеса) на Командному курсі L-1С (курс капітанів), 01.03-22.05.2021 
здійснено навчання 15 офіцерів логістики тактичного рівня підготовки. 

01.09.20-26.06.21 у всіх ВВНЗ тактичного рівня підготовки здійснюється навчання курсантів за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на курсах L-1А (загально військовий курс) та L-1В 
(фаховий курс). 

575.  Реалізація затверджених Міністром оборони рішень від 8 
серпня 2019 р. № 1524/з/84 “Основні засади мовної 
підготовки особового складу у системі Міноборони” та від 8 
серпня 2019 р. № 1524/з/85 “Методичні рекомендації з 

Міноборони 
 

Виконано 
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проведення мовного тестування у системі Міноборони” 

Хід виконання:  
01.03.21 Міністром оборони затверджено «Дорожню карту вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ 

(на 2021 -2025 роки)». Цей документ кардинально змінив підходи та вимоги до оволодіння англійською 
мовою усім особовим складом ЗСУ. 

За сприяння Британської Ради в Україні здійснюється індивідуальна підготовка з вивчення 
англійської мови 9 осіб вищого керівного складу Міноборони та ЗСУ.  

Завершено розробку дистанційного навчального курсу удосконалення іншомовної компетентності 
особового складу ЗСУ для досягнення СМР 2 (Level -2 “Функціональний”) відповідно до стандарту 
НАТО STANAG 6001 «Рівні мовної підготовки». 

576.  Удосконалення системи управління мовною підготовкою у 
Збройних Силах та підвищення ефективності її програмного 
забезпечення на базі модернізованих мовних лабораторій 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Видано наказ Міноборони від 03.02.21 № 32 «Про прийом слухачів на курси іноземних мов у ЗСУ».  
На курсах інтенсивного вивчення іноземних мов пройшли підготовку (08.02-28.05.21, через COVID-

19 навчання продовжено до 11.06.21) 404 особи, з них: 376 офіцерів, 25 солдат, сержантів, 3 працівника 
ЗСУ. За підсумками навчання успішно завершили навчання 380 осіб з результатом СМР-0 (19%), СМР-
1 – СМР- 1+ (71%), СМР-2 (10%). 

Розпочате опрацювання для видання чергового наказу Міноборони ”Про прийом слухачів на курси 
іноземних мов у ЗСУ” (у другому півріччі 2021 року). 

577.  Забезпечення розвитку спроможностей системи мовної 
підготовки і тестування особового складу Збройних Сил 
відповідно до процедури мовної сертифікації за стандартом 
НАТО STANAG 6001 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Міністром оборони затверджено 01.03.21 «Дорожню карту вдосконалення мовної підготовки у 

Збройних Силах України (на 2021-2025 роки)», яка була підтримана представниками окремих держав – 
членів НАТО.  Особливістю цього документу є то, що починаючи з 2024 року володіння англійською 
мовою (на рівні СМР-2 “Функціональний”) є обов’язковим для усіх категорій військовослужбовців, 
неможливо буде отримати посаду старшого офіцера ( і військове звання “майор”) без відповідного 
знання іноземної мови.   

578.  Опрацювання наказу Міноборони “Про затвердження змін 
до наказу Міноборони від 27 січня 2015 року № 42дск (із 
змінами) “Про затвердження переліку основних штатних 
посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових 
звань та рівнів військової освіти в Міноборони та Збройних 
Силах” 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

579.  Опрацювання умов прийому до вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти у 2021 році відповідно до Інструкції 
про організацію та проведення військово-професійної 
орієнтації молоді та прийому до вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти 

 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Підготовлено «Довідник вступника до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти  України у 2021 році» 
(затверджений  першим заступником  Міністра оборони 25.02.21, рішення від 26.02.21 № 2947/з) 
відповідно до Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та 
прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої 
освіти. 

Особливістю вступної компанії-2021 до ВВНЗ ВНП ЗВО є повне зняття квот та обмежень за 
військовими спеціальностями та спеціалізаціями для жінок і дівчат. Розширені можливості для вступу 
ліцеїстів з ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вступна кампанія до ВВНЗ ВНП ЗВО 
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запланована у термін з 09 по 20.07.2021 року 

 

ЦІЛЬ 2.5.3.  
Система мобілізації людських ресурсів сил оборони  

забезпечує оборонні потреби держави 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

580.  Організація та здійснення підготовки резервістів на 
навчальних зборах 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено та введено до військ (сил) План проведення навчальних зборів з практичним призовом 

резервістів ОР-2 та військовозобов’язаних в ЗСУ у 2021 році.  
Станом на 17.06.21 (призвані близько 2,5 тис. резервістів ОР-1): 

 розроблено та доведено до військ (сил) План призову резервістів ОР-1 ЗС України на 
навчальні збори протягом 2021 року; 

 триває призов резервістів з метою їх регулярної підготовки на навчальних зборах у 
військових частинах (органах) ЗС України у спланованих обсягах (з урахуванням віднесення 
окремих областей держави до зон карантинних обмежень спричинених COVID-19). 

581.  Організація та здійснення підготовки військовозобов’язаних 
на навчальних зборах 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено та введено до військ (сил) План проведення навчальних зборів з практичним призовом 

резервістів ОР-2 та військовозобов’язаних в ЗСУ у 2021 році.  
Організовано плановий призов військовозобов’язаних з метою їх регулярної підготовки на 

навчальних зборах у військових частинах (органах) ЗСУ у спланованих обсягах (з урахуванням 
віднесення окремих областей держави до зон карантинних обмежень спричинених COVID-19). 

 

ЦІЛЬ 2.5.4.  

Система кадрового менеджменту дає змогу якісно комплектувати  

особовим складом Збройні Сили України відповідно до потреб 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

582.  Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих 
та інших нормативно-правових актів стосовно впровадження 
сучасних механізмів проходження військової служби, 
присвоєння військових звань, управління кар’єрою 
військовослужбовця за військовими званнями 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Внесено на розгляд КМУ проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо заохочення громадян 
України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту 
військовослужбовців в інформаційному просторі. 

Готується до направлення на повторне погодження до заінтересованих ЦОВВ проєкт Закону «Про 
внесення змін до Закону України “Про внесення змін  до Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу». 

Розроблено та проходить міжвідомче погодження проєкт Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо реформування грошового забезпечення». 

 
583.  Розроблення (внесення змін) нормативно-правових актів 

щодо вдосконалення системи управління кар’єрою 
військовослужбовця за контрактом 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У рамках реалізації проєкту «Управління людськими ресурсами» видано наказ Міноборони від 

12.01.21  
№ 5 «Про затвердження основних напрямів розвитку військової кадрової політики у ЗСУ на період до 
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2025 року», яким визначено завдання щодо розробки на основі визначених напрямів нової Концепції 
військової кадрової політики у ЗСУ на період до 2025 року. 

584.  Розроблення відповідних нормативно-правових актів щодо 
введення в експлуатацію систем автоматизованого обліку та 
управління персоналом у Збройних Силах 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до наказу Міноборони від 14.08.2019 № 440 “Про прийняття на озброєння Збройних Сил 

України інформаційно-аналітичної системи “Персонал” та захищених автоматизованих технологічних 
комплексів” інформаційно-аналітичну систему “Персонал” прийнято на озброєння у ЗСУ.  

Триває впровадження єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та 
управління персоналом “Персонал”. Введено 100% даних про осіб офіцерського складу. Продовжується 
введення даних на осіб солдатського, сержантського (старшинського) складу. 

Проведені плануючи заходи щодо розгортання ІАС “Персонал” до рівня бригади (полку) включно. 
Триває розгортання, яке напряму пов’язане з виділенням фінансового ресурсу з бюджетних коштів 
Міноборони.  

585.  Проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про 
очищення влади”, посадових та службових осіб Міноборони, 
військових посадових осіб Збройних Сил 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розпочато перевірку відносно 64 294 військових посадових осіб та посадових осіб ЗСУ. Завершено 

перевірку стосовно 46 327 особи. 

586.  Організація та проведення на добровільних засадах 
психофізіологічного дослідження персоналу із 
використанням поліграфа кандидатів на посади керівного 
складу у Міноборони та Збройних Силах 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Організовано та проведено на добровільних засадах опитування з використанням поліграфу 1 581 

кандидата на посади керівного складу у Міноборони та ЗСУ, з них у 2021 році – 11 осіб. 

587.  Проведення організаційних заходів щодо передбачення 
підтримання раціонального співвідношення категорій 
особового складу відповідно до їх структури і чисельності та 
з урахуванням загальноприйнятих показників збройних сил 
держав — членів НАТО 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота щодо планування організаційних заходів у ЗСУ, спрямованих на приведення 

співвідношення категорій особового складу у відповідність до існуючої структури і чисельності та з 
урахуванням загальноприйнятих показників у збройних силах держав – членів НАТО. 

588.  Формування резерву кандидатів для просування по службі 
на 2021 рік (за відповідними номенклатурами призначення) 
у Міноборони 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У Міноборони сформовано резерв кандидатів для просування по службі офіцерського складу на 

2021 рік (за відповідними номенклатурами призначення). 

589.  Формування резерву кандидатів для просування по службі 
на 2021 рік (за відповідними номенклатурами призначення) 
у Збройних Силах 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
До складу резерву ЗСУ на 2021 рік включено 13 948 осіб, у тому числі номенклатури призначення: 

 Головнокомандувача ЗСУ – 9 671 особа; 
 командувача СВ ЗСУ – 1 325 осіб; 
 командувача ПС ЗСУ – 1 437 осіб; 
 командувача ВМС ЗСУ – 530 осіб; 
 командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ – 482 особи; 
 командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – 120 осіб;  
 командувача Об’єднаних сил ЗСУ – 4 особи; 
 командувача Сил Підтримки ЗСУ – 134 осіб; 
 командувача Сил Логістики ЗСУ – 128 осіб; 
 командувача Медичних сил ЗСУ – 47 осіб; 
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 командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ – 70 осіб. 

590.  Проведення експерименту з формування командування 
(управління) рекрутингу та комплектування, що забезпечить 
якісний відбір кандидатів на військову службу до Збройних 
Сил 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

591.  Забезпечення комплектування сил оборони 
військовослужбовцями за контрактом та строкової служби 
відповідно до встановлених показників 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Станом на 13.06.21 на військову службу за контрактом у ЗСУ прийнято 13,7 тис. осіб. До кінця 2021 

року сплановано прийняття 10 тис. осіб на військову службу за контрактом у ЗСУ. 
Співвідношення чисельності військовослужбовців, які проходять військову службу у ЗСУ за 

контрактом та військовослужбовців строкової військової служби становить 89% та 11%. 
Укомплектованість військових частин, які залучаються до виконання завдань в ООС дозволяє 

виконувати завдання за призначенням. 

592.  Укомплектування військовослужбовцями за контрактом усіх 
посад сержантського та старшинського складу, посад у 
бойових підрозділах та посад, що визначають боєздатність у 
військових частинах забезпечення 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Станом на 13.06.21 укомплектованість посад сержантського та старшинського складу 

військовослужбовцями за контрактом складає 68%. 

593.  Укомплектування посад молодшого офіцерського складу до 
визначених показників 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У першому півріччі на військову службу за контрактом ТЦК та СП прийнято 517 осіб, із них на 

первинні посади 487 осіб. Здійснено призов 300 офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу. Заплановано до кінця червня 2021 року здійснити випуски молодшого 
офіцерського складу з ВВНЗ та ВНЗ ЗВО – 2 547 осіб. 

594.  Проведення переатестації осіб сержантського і 
старшинського складу Збройних Сил та присвоєння їм нових 
військових звань. Впровадження нового переліку військових 
звань рядового та сержантського і старшинського складу 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває виконання заходів з переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського 

складу ЗСУ відповідно до наказу Міноборони від 14.05.20 №149 «Про затвердження Порядку 
проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і 
старшинського складу у військових званнях” (зареєстрований в Мін’юсті від 01.07.20 №604/34887). 

595.  Забезпечення викорінення практики проходження служби на 
посадах рядового складу військовослужбовцями у 
сержантських і старшинських званнях та проходження 
служби на посадах сержантського і старшинського складу 
військовослужбовцями, у яких їх військове звання не 
відповідає штатно-посадовій категорії посади 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

596.  Забезпечення розширення структури штабних сержантів в 
органах військового управління усіх рівнів 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

597.  Введення посад головних сержантів (головних старшин) в 
командуваннях підготовки 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Пропозиції щодо введення посади головного сержанта в Командуванні ПС ЗСУ включено до 
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пропозицій щодо удосконалення організаційно-штатної структури Командування ПС ЗСУ, знаходяться 
на погоджені ГШ ЗСУ від 19.02.21. 

598.  Введення посад головних сержантів до національних 
миротворчих контингентів 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

599.  Створення Курсу лідерства сержантського (старшинського) 
складу при Національному університеті оборони імені  
І. Черняховського з подальшим його розширенням до 
Центру передового досвіду та підготовки сержантського 
(старшинського) складу Збройних Сил 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Триває розробка планів-програм фахової підготовки офіцерського складу (курс лідерства 

офіцерського складу). 

600.  Впровадження в систему підготовки сержантського і 
старшинського складу Курсу штабних сержантів 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Опрацьовано наказ Міноборони від 11.02.21 № 40 щодо внесення змін до наказу Міноборони від 

10.04.09 № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних Силах України» у частині, що стосується 
підготовки сержантського складу на курсах штабних сержантів. Станом на 15.03.21 наказ перебуває на 
реєстрації у Мін’юсті. 

31.03-29.04.21 проведено підготовку 9 військовослужбовців ПС ЗСУ на курсі лідерства штабних 
сержантів (для інструкторів) у 202 Центрі підготовки сержантського складу (м. Васильків). 

601.  Забезпечення розширення прав та повноважень 
сержантського і старшинського складу у здійсненні 
підготовки особового складу, в тому числі за предметами з 
підвищеним ризиком для життя та здоров’я 
військовослужбовців 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

602.  Забезпечення набуття ста відсотками сержантського і 
старшинського складу Збройних Сил визначених рівнів 
професійної підготовки та освіти 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

603.  Створення при військових частинах та у військових 
гарнізонах клубів сержантів (старшин) 

ГШ ЗСУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 
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Підрозділ ІI.ІІ. СИЛИ БЕЗПЕКИ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.6.  
Єдина стійка, керована і функціональна система внутрішніх справ  

як частина національної безпеки 

 

 

 

 

 

Виконано    36,9% 

Триває виконання              63,1% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 2.6.1.  
Скоординована політика органів системи Міністерства внутрішніх справ України  

забезпечує безпечне середовище та ефективне надання послуг громадянам 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

604.  Проведення комплексного аналізу безпекової ситуації в 
державі та оцінки загроз за підсумками 2020 року 

органи системи МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Здійснено комплексний аналіз та сформовано аналітичну довідку безпекової ситуації в державі та 

оцінки загроз за підсумками 2020 року № 4802/14 від 04.02.21. 

605.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо здійснення 
стратегічного планування 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У рамках вивчення досвіду держав — членів НАТО щодо здійснення стратегічного планування за 

підтримки Програми професійної підготовки Україна − НАТО МВС проведено навчання на тему 
стратегічне планування, яке пройшло більше 50 осіб. 

Представники Адміністрації Держприкордонслужби взяли участь у практичному семінарі 
«Програма зі стратегічного лідерства», який проводили викладачі Академії оборони Великобританії. 

606.  Вивчення досвіду держав — членів НАТО та ЄС щодо 
створення та функціонування системи ситуаційного 
управління силами і засобами 

органи системи МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
15-16.04.21 представники Держприкордонслужби взяли участь у відеконференції щодо посилення 

міжвідомчого співробітництва між національними суб’єктами ІУК в Україні, організовану 
Міжнародним Центром з розвитку міграційної політики. В ході конференції вивчено передовий досвід 
ЄС, агенції Frontex, КМЄС, місії EUBAM, діючих координаційних центрів в Чехії та Фінляндії, 
обговорено ситуацію у сфері міжвідомчого співробітництва, обміну інформацією і спільного аналізу 
ризиків, визначено можливі кроки і додаткові механізми посилення міжвідомчого співробітництва 

36,9 

63,1 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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серед суб’єктів ІУК в Україні 

607.  Розроблення Концепції Єдиної системи ситуаційного 
управління органами системи МВС 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В МВС утворено і забезпечено функціонування ситуаційного центру МВС та налагоджено його 

взаємодію з Головним ситуаційним центром України. 
У центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується КМУ 

через Міністра внутрішніх справ, та Нацгвардії утворені і ефективно функціонують структури, які 
забезпечують ситуаційне управління, яке здійснюється через мережу ситуаційних центрів Нацполіції.  

608.  За результатами проведеного огляду та з урахуванням 
положень нової Стратегії національної безпеки України 
розроблення Стратегії громадської безпеки та цивільного 
захисту України 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота з розроблення Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту відповідно до 

встановленого порядку. 

609.  Приведення документів довгострокового планування органів 
системи МВС у відповідність з положеннями Стратегії 
громадської безпеки та цивільного захисту та Стратегії 
національної безпеки України 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Буде здійснено протягом місяця після затвердження Стратегії громадської безпеки та цивільного 

захисту.  

610.  Проведення навчання для працівників органів системи МВС 
із стратегічного планування за підтримкою НАТО 

органи системи МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
За підтримки Програми професійної підготовки Україна − НАТО проводилося навчання для 50 

представників органів системи МВС. Відбулося навчання з питань критичного мислення та 
стратегічного планування.  

611.  Включення тематики стратегічного планування до 
навчальних програм закладів вищої освіти МВС та органів 
системи МВС 

органи системи МВС 
 

Трива 
виконання 

Хід виконання:  
У Львівському державному університеті внутрішніх справ в межах навчальної дисципліни 

«Міжнародна безпека та євроатлантична інтеграція України» розглядаються питання щодо 
стратегічного планування. 

 

ЦІЛЬ 2.6.2.  

Суспільство безперервно та оперативно отримує публічні послуги  

завдяки функціонуванню єдиної інформаційної системи  

Міністерства внутрішніх справ України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

612.  Введення в експлуатацію центральної підсистеми єдиної 
інформаційної системи МВС 

МВС 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Центральна підсистема єдиної інформаційної системи МВС знаходиться на етапі дослідної 

експлуатації, після завершення якого буде введена в промислову експлуатацію. 
Затверджено Типове положення про функціональну підсистему Єдиної інформаційної системи МВС 

(наказ МВС від 29.04.21 № 324, зареєстровано в Мінюсті 07.05.21 № 609/36231). 
613.  Введення в експлуатацію функціональної підсистеми єдиної 

інформаційної системи МВС 
органи системи МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до наказу МВС від 29.04.21 № 324 введено такі функціональні підсистеми ЄІС МВС: 

 інформаційно-телекомунікаційна система Єдиного державного реєстру транспортних 
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засобів; 
 інформаційно-телекомунікаційна система «Система фіксації адміністративних 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі». 

 

ЦІЛЬ 2.6.3.  

В Україні ефективно функціонує єдина авіаційна  

система безпеки та цивільного захисту 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

614.  Розроблення та внесення в установленому порядку на 
розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, 
який врегулює питання застосування правоохоронними 
органами безпілотних повітряних суден та протидії їх 
незаконному використанню 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено законопроєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному 
використанню» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за порушення порядку та правил використання повітряного простору 
України експлуатантами безпілотних повітряних суден». 

Законопроєкти направлено до заінтересованих державних органів на погодження. Вживаються 
заходи з підготовки фінансово-економічних розрахунків до законопроєктів для їх погодження 
Мінфіном. 

615.  Створення тренінгового центру підготовки авіаційного 
персоналу в системі МВС 

МВС 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
У межах створення тренінгового центру підготовки авіаційного персоналу тривають роботи щодо 

встановлення тренажеру та робота з компанією "AIRBUS HELICOPTERS SAS" стосовно підготовки у 
2021 році авіаційного персоналу для роботи на тренажері. 

616.  Визначення переліку спеціальностей (спеціалізацій) для 
задоволення потреб суб’єктів авіаційної діяльності органів 
МВС 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Сформовано перелік спеціальностей (спеціалізацій) з підготовки кадрів для підрозділів авіаційної 

підтримки МВС до 2024 року.. 

617.  Надання пропозицій щодо державного замовлення для 
підготовки авіаційних фахівців у навчальних закладах 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Сформовано пропозиції щодо обсягів державного замовлення з підготовки авіаційних фахівців для 

підрозділів авіаційної підтримки МВС у навчальних закладах до 2024 року. 

618.  Забезпечення підготовки авіаційного персоналу для 
експлуатації та обслуговування гелікоптерів, літаків та 
безпілотних авіаційних комплексів в органах систем МВС 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
11.01-28.02.21 на аеродромі Ніжин за участю французьких інструкторів проведено навчально-

тренувальні збори з підготовки льотного та інженерно-технічного складу Нацгвардії та ДСНС за 
програмою підготовки льотчиків-інструкторів та льотчиків-інструкторів для обльоту гелікоптера 
EC225LP. Підготовлено 3 льотчика-інструктора на гелікоптер EC225LP та 2 льотчика-інструктора для 
обльоту гелікоптера EC225LP.  

За ІІ квартал пройшли навчання 12 осіб інженерно-технічного складу (ДСНС – 6 осіб, Нацгвардія – 6 
осіб), а також 4 особи льотного складу (Нацполіція). 

Фахівці ДСНС пройшли навчання щодо експлуатації новітньої авіаційної техніки (гелікоптер EC 
225LP), яке було проведено компанією Airbus Helicopters у місті Мариньян (Франція) – 8 осіб 
авіаційного персоналу з льотної експлуатації, 28 осіб авіаційного персоналу з технічної експлуатації, 2 
особи з інженерно-технічного складу авіаційного персоналу. 

На базі Спеціального авіаційного загону ДСНС 6 осіб авіаційного персоналу з льотної експлуатації 
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та 16 осіб з технічної експлуатації. 
Військовослужбовці інженерно-технічного складу Нацгвардії проходили навчання у Франції за 

напрямами: 
 «Механічні конструкції» та «Ремонт планеру» (2 особи, 15.03-17.04); 
 «Авіоніка» (2 особи, 05.04-29.05); 
 «Технічна документація» та «Двигун I рівня» (4 особи, 17.05-04.06); 
 «Планер», «Двигун 0 рівня» та «Двигун I рівня» (2 особи, 05.04-19.06). 

З 05.05.21 триває теоретичне перенавчання 8 військовослужбовців інженерно-технічного складу та 4 
військовослужбовця льотного складу Нацгвардії. 

5 військовослужбовців інженерно-технічного складу Нацгвардії проходять теоретичне та практичне 
навчання за напрямком «Підтримання льотної придатності вертольотів EC 225 LP». 

619.  Забезпечення розвитку інфраструктури для експлуатації 
повітряних суден суб’єктів авіаційної діяльності 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Суб’єктами авіаційної діяльності органів внутрішніх справ, визначено потребу в матеріальних 

ресурсах і грошових коштах, які необхідні для розвитку інфраструктури. Проводиться будівництво 2-х 
ангарів на аеродромі Олександрія (Нацгвардія) (один ангар побудовано) та здійснено будівництво 
споруди для технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки на аеродромі Ніжин (ДСНС). 

620.  Формування мережі сервісних центрів для обслуговування і 
ремонту авіаційної техніки та забезпечення будівництва 

МВС  
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
На аеродромі базування Спеціалізованого авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби 

ДСНС (м. Ніжин) завершено будівництво споруди для технічного обслуговування і ремонту авіаційної 
техніки. 

621.  Організація оснащення пунктів управління єдиною 
авіаційною системою безпеки та цивільного захисту 
сучасними засобами моніторингу, зв’язку та управління 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

622.  Створення авіаційного компоненту Національної поліції в 
єдиній авіаційній системі безпеки та цивільного захисту 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Авіаційні підрозділи сформовані. Здійснюється набуття спроможності та будівництво ангарів для 

зберігання авіаційної техніки (на вертодромі м. Канів побудовано два ангари). 

623.  Забезпечення постачання гелікоптерів виробництва компанії 
AIRBUS HELICOPTERS SAS для потреб єдиної авіаційної 
системи безпеки та цивільного захисту 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Протягом звітного періоду до України було поставлено два гелікоптери виробництва компанії 

"AIRBUS HELICOPTERS SAS" (Н225 – 1 од. для Нацгвардії, Н225 – 1 од. для ДСНС). 
Станом на 15.06.21 ДСНС отримано 5 (п'ять) сучасних гелікоптерів ЕС 225LP виробництва компанії 

"Airbus Helicopters" (Франція). 22.05.21 до ДСНС надійшов шостий вертоліт EC 225LP, який на цей час 
знаходиться на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту ДСНС України (м. Ніжин) на зберіганні. Для організації отримання гелікоптера необхідно 
видання наказу МВС про передачу гелікоптера зі сфери управління МВС до сфери управління ДСНС. 
624.  Розроблення домовленості та укладення угод щодо 

постачання суб’єктам авіаційної діяльності МВС повітряних 
суден вітчизняного виробництва 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

625.  Забезпечення перенавчання (підвищення рівня професійної 
компетентності) авіаційного персоналу для подальшої 
експлуатації легких патрульних гелікоптерів H125 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Виконано 

Хід виконання:  
Направлено до компанії "AIRBUS HELICOPTERS SAS" (Франція) з 15.03.21 8 авіаційних фахівців 

для підготовки та 2-х проходження інструкторських курсів з експлуатації  легких патрульних  
гелікоптерів H125.  
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15-28.02.21 проведено льотну підготовку командирів екіпажу до рівня  інструктора, 15-26.03.21 
проведено підготовку льотних екіпажів із застосуванням зовнішньої підвіски. 

626.  Забезпечення отримання легких патрульних гелікоптерів 
Н125 на заводі-виробнику (Франція), їх транспортування до 
місць постійного базування (мм. Харків та Одеса) 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Очікується отримання 10 вертольотів Н125 в 2021 році. 

627.  Забезпечення підрозділів Держприкордонслужби легким 
літаком 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває моніторинг цінових пропозицій. 

628.  Забезпечення перенавчання (підвищення рівня професійної 
компетентності) авіаційного персоналу для подальшої 
експлуатації легкого пасажирського літака 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Забезпечення перенавчання авіаційного персоналу проходитиме після закупівлі легкого літака. 

629.  Здійснення постійного моніторингу на державному кордоні 
з метою удосконалення тактики застосування безпілотних 
авіаційних комплексів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено комплекс заходів по вивченню частотних діапазонів, які використовуються для 

керування безпілотними літальними апаратами (далі - БПЛА), що застосовуються під час протиправної 
діяльності на державному кордоні, встановлено напрямки, на яких найчастіше фіксуються порушення 
режиму кордону.  

За встановленими характеристиками замовлено та у 2021 році придбано 3 апаратних комплекси 
виявлення БПЛА та 3 апаратних комплекси придушення каналів управління БПЛА. 

630.  Забезпечення високого рівня професійної підготовки 
персоналу для експлуатації безпілотних авіаційних 
комплексів та чітке дотримання правил льотної та технічної 
експлуатації безпілотних авіаційних комплексів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Підготовка проєкту розпорядження щодо організації щорічної обов’язкової перевірки екіпажів 

безпілотних авіаційних комплексів. 

 

ЦІЛЬ 2.6.4.  

Населення отримує ефективну екстрену допомогу  

за єдиним телефонним номером 112 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

631.  Розроблення та забезпечення схвалення концепції 
впровадження системи екстреної допомоги населенню за 
єдиним телефонним номером 112 

МВС 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
МВС розроблено проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення системи 

екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112», який наразі знаходиться на стадії 
погодження. 

632.  Розроблення та забезпечення затвердження плану заходів 
щодо реалізації концепції створення системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 

 

 

МВС 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
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Захід буде виконано після схвалення Концепції створення системи екстреної допомоги населенню за 
єдиним телефонним номером 112 (див. Пункт 631). 

633.  Розроблення та затвердження відомчих нормативно-
правових актів, що регулюють питання, пов’язані із 
забезпеченням функціонування системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112 

МВС 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про систему екстреної 

допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та деяких інших законодавчих актів щодо 
вдосконалення діяльності системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 
112», який наразі направлений для проведення юридичної експертизи до Департаменту юридичного 
забезпечення МВС. 

634.  Створення інформаційної системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розробляється Положення про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 

номером 112 як функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС, що визначатиме 
структуру та порядок роботи системи. 

635.  Забезпечення будівництва регіональних центрів екстреної 
допомоги населенню 112 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання після затвердження проєктно-технічної документації щодо побудови системи екстреної 

допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та належного фінансування з державного й 
місцевих бюджетів. 

636.  Підготовка тендерної документації до процедури закупівлі 
послуги з розроблення технічного завдання на підключення 
до телекомунікаційної мережі та організацію робочих місць 
на спеціалізовані програмно-апаратні комплекси 
оперативно-диспетчерської служби територіальних центрів 
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112 

Укрінфрапроект 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відповідно до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 

до 2023 року, затвердженої постановою КМУ від 21.12.20 № 1287, фінансування на 2021 рік до заходу 1 
завдання 6 «впровадження в дію загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з порушенням слуху, мовлення, 
зору та множинними порушеннями: зокрема послуги з розробки технічного завдання, проєкту та 
программного забезпечення на створення загальнодержавної системи екстреної допомоги населенню за 
єдиним телефонним номером 112» не було передбачено.  

Наразі Мінінфраструктури за погодженням з МВС у рамках підготовки пропозиції щодо внесення 
змін до Розпису Державного Бюджету України на 2021 рік, підготовлено ряд змін до постанови КМУ 
від 21.12.20 № 1287, у тому числі за заходом 1. завдання 6 щодо фінансування для послуги з розробки 
технічного завдання, проєкту та програмного забезпечення на створення загальнодержавної системи 
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, у тому числі для регіональних 
центрів. Проєкт постанови КМУ знаходиться на погодженні. Відповідно після погодження 
фінансування, буде підготовлено тендерну документацію до процедури закупівлі послуги з розроблення 
технічного завдання на підключення до телекомунікаційної мережі та організацію робочих місць на 
спеціалізовані програно-апаратні комплекси оперативно-диспетчерської служби територіальних центрів 
екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером. 

637.  Проведення процедури закупівлі послуги з розроблення 
проектно-технічної документації системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 

Укрінфрапроект  Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Реалізація розпочнеться після виконання пункту 636. 

638.  Підготовка тендерної документації до процедури закупівлі 
ліцензійного програмного забезпечення та обладнання, 
необхідного для побудови та введення в експлуатацію 
системи екстреної допомоги населенню за єдиним 

Укрінфрапроект  Триває 
виконання  
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телефонним номером 112 

Хід виконання:  
Реалізація розпочнеться після виконання пункту 636. 

639.  Реалізація пілотних проектів системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним номером 112 у Київській, 
Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, а 
також у м. Києві 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Наказами МВС від 04.12.20 № 648 та від 06.11.20 № 780 було заплановано провести з 05 листопада 

2020 по 05 лютого 2021 пілотні проекти системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112. Наказом МВС від 17.02.21 № 128 перенесено термін проведення пілотних проєктів на 
травень поточного року. 

Відповідно до наказів ДСНС від 04.12.20 № 648 «Про проведення пілотного проєкту Системи 112» 
та від 26.02.21 № 111 «Про внесення змін до наказу ДСНС від 04.12.20 № 648» у рамках проведення 
пілотного проєкту з упровадження та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112 (далі —пілотний проєкт) виконано такі заходи: 

 в оперативно-координаційних центрах Головних управлінь ДСНС у Київській області та м. 
Києві  проведено навчання диспетчерського складу оперативно-координаційних центрів 
Головних управлінь по роботі із зазначеним програмним забезпеченням; 

 організовано чергування диспетчерів у визначених місцях та продовжено тестування 
зазначеного программного забезпечення. 

Безпосереднє тестування програмного забезпечення Carbyne проводилося шляхом перевірки роботи 
таких функцій як передача текстової інформації, голосу та потокового відео в реальному часі від 
абонентів рухомого (мобільного) зв’язку, а також автоматичне визначення координат абонентів у разі 
надходження від них дзвінків до оперативно-координаційних центрів Головних управлінь. 

Враховуючи вищевикладене, використання програмного забезпечення Carbyne для автоматизації 
процесів діяльності оперативно-диспетчерської служби доцільно у разі здійснення його інтеграції до 
програмних комплексів, що використовуються у Головних управліннях, а також покращення 
програмного алгоритму щодо збільшення відсотка визначення координат абонентів у разі надходженні 
від них дзвінків до диспетчерської служби. 

ЦІЛЬ 2.6.5.  

Система медичного забезпечення дає змогу усім категоріям військовослужбовців,  

осіб рядового та начальницького складу цивільного захисту,  

поліцейських та працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України,  

зокрема звільнених зі служби у відставку та у запас, а також членам їх сімей  

отримувати якісні медичні та реабілітаційні послуги у повному обсязі 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

640.  Удосконалення нормативно-правової бази з питань 
медичного забезпечення 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Внесено зміни в проєкти законів України «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію 

України» в частині забезпечення санаторно-курортним та реабілітаційним лікуванням. Направлено на 
опрацювання до Департаменту юридичного забезпечення МВС та подальше направлення до ВРУ. 

ДСНС розроблено проєкт наказу МВС «Про внесення зміни до Порядку організації медичного 
забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій», погоджено із 
заінтересованими державними органами та направлено на підпис до МВС (лист від 07.06.21 № 04-
9546/181). 

641.  Під’єднання через відомчу медичну інформаційну систему 
всіх відомчих закладів охорони здоров’я до центрального 
компонента електронної системи охорони здоров’я (еHeаlth) 
для забезпечення автоматичного обміну даними через 
відкритий програмний інтерфейс 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
77% закладів охорони здоров’я системи МВС під’єднано до центрального компоненту електронної 

системи охорони здоров’я (EHeаlth) для забезпечення автоматичного обміну даними через відкритий 
програмний інтерфейс.  
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642.  Впровадження лікувальних методик з медичної реабілітації 
хворих та травмованих (поранених) 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Отримано практичний посібник «Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій» 

від Американсько-Української медичної фундації (12.03.21) та передано до військового госпіталю і 
медичного центру «Нові Санжари». 

643.  Забезпечення медико-реабілітаційних центрів Національної 
гвардії медичною апаратурою для проведення реабілітації та 
санаторно-курортного лікування особового складу 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У ІІ кварталі у медичному центрі «Нові Санжари» НГУ придбано наступне майно за напрямком 

медичної реабілітації:  
 апарат для дозованого підводного вертикального витяжіння хребта «Альціона - 01»;  
 сходи реабілітаційні «АЛ - 406»;  
 бруси реабілітаційні «АЛ - 412»;  
 стіл для мануальних вправ з обтяженнями «АЛ - 458». 

644.  Забезпечення з’єднань, військових частин комплектно-
табельним оснащенням та іншим медичним майном 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Отримано та розподіллено медичне майно в якості гуманітарної допомоги від Уряду США.  

645.  Налагодження взаємодії між медичними службами сил 
безпеки та оборони, а також системою охорони здоров’я 
цивільного населення 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
17.03.21 проведено оперативну нараду Командування Медичних сил ЗСУ за участю 

Держприкордонслужби щодо вироблення пропозицій до замислу медичного забезпечення складових 
сил оборони. 

Наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 23.02.21 № 8дск «Про організацію участі 
Державної прикордонної служби України в заходах об’єднаної підготовки з органами управління 
Збройних Сил України у 2021 році» визначено комплекс заходів з підготовки та всебічного 
забезпечення із залученням сил і засобів до спільних практичних дій. 

Здійснюється постійна взаємодія між Управлінням організації медичного забезпечення, медико-
біологічного захисту та охорони праці ДСНС і Департаментом охорони здоров'я та реабілітації МВС з 
питань організації медичного забезпечення особового складу ДСНС, зокрема щодо організації 
запланованої вакцинації проти COVID-19 особового складу ДСНС мобільними медичними бригадами 
закладів охорони здоров’я МВС.  

Здійснюється взаємодія ДСНС з медичною службою сил оборони, зокрема з надання медичними 
підрозділами Міноборони медичної допомоги особовому складу ДСНС, який бере участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в 
Донецькій та Луганській областях.  

Здійснюється взаємодія між ДСНС та МОЗ під час виконання спільних завдань з ліквідації медико-
санітарних наслідків надзвичайної ситуації у режимах функціонування єдиної державної системи 
цивільного захисту.  

Представники Нацгвардії взяли участь у спільному штабному тренуванні, щодо надання пропозицій 
до Плану медичного забезпечення застосування ЗСУ, інших складових сил оборони «Синіх» (26.05-
27.05.21). 

646.  Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я органів, формувань та установ системи МВС 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У рамках співробітництва з Трастовим фондом НАТО з фізичної реабілітації (протезування) 

військовослужбовців, поранених в антитерористичні операції, проводиться системна робота щодо 
забезпечення медичних реабілітаційних центрів сучасним медичним обладнанням. 

Держприкордонслужбою проведено закупівлю та введено в експлуатацію медичного обладнання на 
загальну суму 200 млн грн. 

У 2020 році Медичним центром ДСНС придбано та введено у експлуатацію апарат УЗД експертного 
класу APLIO a450 (CUS-AA450/AE) з набором датчиків; систему ПЛР Convergys POC RT-PCR 
(Виробник Convergent Technologies GmbH & Co. KG, Німеччина) з набором реагентів на 120 тестів; бокс 
для стерильних робіт UVC-T-AR; кисневі концентратори на 5 і 10 літрів – 6 штук. 

Здійснено прийом-передачу до Медичного центру ДСНС приміщення з метою створення 
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госпітального відділення для надання стаціонарної медичної допомоги. 
Проведено закупівлю та введено в експлуатацію медичне обладнання для потреб військового 

госпіталю Нацгвардії. 

647.  Забезпечення участі медичних працівників органів, 
формувань та установ системи МВС у заходах з підготовки, 
перепідготовки та підвищення рівня професійної 
компетентності 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
МВС у зв’язку з карантинними обмеженнями, пов’язаними з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, забезпечено підготовку та перепідготовку медичного персоналу в онлайн-режимі. 
Держприкордонслужбою проведено підготовку за державним замовленням за відповідними  

спеціальностями: 
 інтернатура (післядипломна освіта на здобуття звання лікаря-спеціаліста ); 
 спеціалізація із присвоєнням кваліфікації лікаря-спеціаліста (провізора); 
 тематичне удосконалення, курси стажування лікарів; 
 тематичне удосконалення (сестринська справа). 

Присвоєно (підвищено, підтверджено) кваліфікаційну категорію лікарів (провізорів); молодших 
спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою 

Медичні працівники системи ДСНС проходять підвищення кваліфікації у закладах МОЗ відповідно 
до чинного законодавства 

Сплановані заходи підвищення кваліфікації медичних працівників Нацгвардії у закладах вищої чи 
післядипломної освіти.  

Разом з медичною групою Об’єднаної оперативно-тактичної групи ЗС Канади в Україні сплановані 
заходи з підготовки підрозділів Нацгвардії до участі в навчаннях «Rapid Trident 2021» та розвитку 
медичної підготовки в Нацгвардії. 

648.  Забезпечення участі медичних працівників органів, 
формувань та установ системи МВС у засіданнях робочих 
груп НАТО з питань медичного забезпечення (у разі 
залучення) 

МВС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Працівники Департаменту охорони здоров’я МВС входять до складу робочих груп трастових фондів 

НАТО з питань медичного забезпечення та систематично залучалися до засідань робочих групп. 
25-26.02.21 представники Нацгвардії забезпечили участь в онлайн-засіданні медичного підкомітету 

щодо співробітництва у 2021 році в рамках Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету 
з питань військового співробітництва та оборонного реформування. 

649.  Забезпечення своєчасного реагування на зміни епідемічної 
ситуації у військових частинах Національної гвардії та в 
районах дислокації військових частин серед цивільного 
населення 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Отримано та розподіллено 40 000 шт. експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-

CoV-2. 
Здійснено перевірку організації проведення протиепідемічних заходів з недопущення поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
Перевірено умови служби та життєдіяльності військовослужбовців у п’яти військових частинах 

Нацгвардії. 
У рамках благодійній акції отримано 1250 шт. експрес-тестів на COVID-19 від Духовного 

управління мусульман України. 
Триває проведення щеплень особовому складу Нацгвардії проти COVID-19. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.7.  

Національна гвардія України боєздатна та  

спроможна виконувати завдання за призначенням 

 

 

 

 

 

Виконано    46,1% 

Триває виконання              49,2% 

Скасовано / перенесено 4,7% 

ЦІЛЬ 2.7.1.  

Система управління Національної гвардії України,  

побудована відповідно до принципів та підходів, прийнятих  

в аналогічних формуваннях держав — членів НАТО,  

зорієнтована на взаємодію, забезпечує ефективне прийняття рішень  

та стійке управління військами 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

650.  Переведення підрозділів органів військового управління 
Національної гвардії на організаційно-штатну структуру, 
сумісну із структурними підрозділами Головного 
управління та наближену до принципів управління держав 
— членів НАТО 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Наказом МВС від 18.05.21 № 354 затверджено нову структуру територіального управління 

оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії наближену до принципів управління держав - 
членів НАТО та органів військового управління інших силових структур України, з урахуванням 
особливостей Нацгвардії. 

651.  Перегляд штатів артилерійських підрозділів з метою 
оптимізації штатних засобів управління вогнем артилерії, 
підвищення можливостей вогневого ураження, боєздатності, 
живучості, безперебійності розвідки і зв’язку 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Приведено до єдиного штату гаубичні артилерійські дивізіони. 

652.  Доукомплектування пунктів управління Головного 
управління Національної гвардії сучасними засобами 
зв’язку та інформатизації 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено технічні вимоги на закупівлю сучасних засобів зв’язку та інформатизації для 

доукомплектування.  

653.  Доукомплектування допоміжних пунктів управління двох 
військових частин оперативного призначення Національної 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

46,1 

49,2 

4,7 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 



191 

 

гвардії спеціальними автомобілями 

Хід виконання:  
Розроблено та затверджено технічні завдання на 2 сучасних спеціальних автомобілі рухомого 

пункту управління з обладнаним кузов-фургоном на базі шасі вантажного автомобіля підвищеної 
прохідності. 

654.  Оснащення артилерійських підрозділів засобами розвідки та 
автоматизованими системами управління вогнем 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У лютому місяці погоджено з відповідними державними установами та затверджено командувачем 

Національної гвардії Програму та Методики визначальних відомчих випробувань машин управління 
вогнем артилерії БТР-60-НШ(БТР-60-К) на базі модернізованого БТР-60Т та машини артилерійської 
розвідки БРДМ-2АР на базі БРДМ-2Т. Проведення випробувань заплановано в IV кварталі 2021 року 
під час проведення планового табірного збору артилерії. 

655.  Доукомплектування артилерійських підрозділів основним 
артилерійським озброєнням 

ГУ Нацгвардії 
 

Не 
виконано 

Хід виконання:  
Протягом звітного періоду не проводилось у зв’язку із відсутністю належного фінансування. 

656.  Доукомплектування підрозділів розвідки до штатної 
потреби безпілотною авіаційною технікою 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У квітні у межах виділених бюджетних асигнувань закуплено безпілотний авіаційний комплекс. 

657.  Доукомплектування підрозділів розвідки до штатної 
потреби наземними станціями керування безпілотними 
авіаційними комплексами на рухомій базі 

ГУ Нацгвардії 
 

Не 
виконано 

Хід виконання:  
Протягом звітного періоду не проводилось у зв’язку із відсутністю належного фінансування. 

658.  Впровадження автоматизованої системи збору, обробки, 
відображення та аналізу інформації про повітряну 
обстановку з використанням спеціального програмного 
забезпечення “ВІРАЖ-ПЛАНШЕТ” 

ГУ Нацгвардії 
 

Не 
виконано 

Хід виконання:  
Протягом звітного періоду не проводилось у зв’язку із відсутністю фінансування проєкту. 

659.  Забезпечення військових частин Національної гвардії 
сучасними приладами радіаційного спостереження та 
контролю ІТ-09Т 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Отримано 4 од. приладів радіаційного контролю ІТ-09Т в рамках реалізації спільного проєкту Уряду 

України та США «Готовність України у сфері ядерної безпеки». 

660.  Під’єднання приладів ІТ-09Т до інформаційно-
телекомунікаційної мережі Національної гвардії шляхом 
встановлення та налаштування відповідного обладнання та 
програмного забезпечення 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Підключення приладів ІТ-09Т планується здійснити після завершення виробником вдосконалення та 

доопрацювання програмного забезпечення, а також усунення недоліків, виявлених під час попередніх 
випробувань підсистему автоматизованого розподіленого радіаційного моніторингу інформаційно-
телекомунікаційної мережі Нацгвардії. 

661.  Розгорнення локальних комп’ютерних мереж військових 
частин одного оперативно-територіального об’єднання 
Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено технічні вимоги на закупівлю активного обладнання для розгортання локальних 

комп’ютерних мереж. 
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662.  Розгорнення обладнання Центру кіберзахисту Національної 
гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проводяться заходи з відпрацювання логічної та фізичної схем розміщення апаратно-програмного 

комплексу сегменту кіберзахисту ядра ІТМ Нацгвардії та визначення системи збору інформації про 
загрози функціонуванню інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж для впровадження в 
Нацгвардії. 

Розроблено технічні вимоги до централізованої системи управління подіями та інцидентами 
інформаційної безпеки, організовано процедуру закупівлі. 

663.  Укомплектування Центру кіберзахисту Національної гвардії 
особовим складом на 40 відсотків 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Центр кіберзахисту НГУ укомплектовано особовим складом на 45, 4 відсотки. 

664.  Розгорнення сучасної захищеної системи радіозв’язку в 
ланці управління — Головне управління — військові 
частини оперативного призначення Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Протягом звітного періоду за рахунок матеріально-технічної допомоги від уряду США в НГУ 

розгорнуто захищену систему радіозв’язку в ланці управління Головне управління – військові частини 
оперативного призначення НГУ, організовано обмін інформацією. 

665.  Забезпечення радіоданими військових частин оперативного 
призначення Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано  

Хід виконання:  
У ІІ кварталі управлінням зв’язку та інформатизації Головного управління НГУ розроблено та 

надіслано у військові частини радіодані. 

666.  Здійснення монтажу та налаштування відповідного 
обладнання 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Здійснено монтаж та налаштування обладнання. 

667.  Проведення тестової експлуатації мережі ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено експеримент з обміну відкритою інформацією в мережі. 

668.  Забезпечення побудови комплексної системи захисту 
інформації в захищеній мережі обміну інформації з 
обмеженим доступом 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У підрозділах Нацгвардії тривають заходи щодо створення та атестації комплексів технічного 

захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, призначених для обговорення секретної 
інформації в приміщеннях абонентів захищеної мережі спецзв’язку. 

Розроблено та погоджено з Адміністрацією Держспецзв’язку та ГШ ЗСУ Технічне завдання на 
захищену мережу обміном інформацією. 

669.  Розроблення положення про службу стратегічних 
комунікацій Головного управління Національній гвардії 
відповідно до стандартів НАТО з урахуванням особливостей 
Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Доктрини зі стратегічних комунікацій Нагвардії з урахуванням принципів та 

підходів НАТО. 

670.  Укомплектування особовим складом структурного 
підрозділу стратегічних комунікацій в Головному 
управлінні Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Служба стратегічних комунікацій укомплектована на 100%. 
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671.  Забезпечення підрозділу стратегічних комунікацій 
Головного управління Національної гвардії необхідним 
технічним устаткуванням для ефективного виконання 
покладених на нього завдань 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Служба стратегічних комунікацій Нацгвардії укомплектована персональним комп’ютером та 

підключена до мережі Інтернет. Це дозволяє  ефективно виконувати завдання, покладені на підрозділ. 

672.  Забезпечення посилення взаємодії підрозділу стратегічних 
комунікацій Головного управління Національної гвардії з 
міжнародними науково-дослідними, аналітичними 
установами, центрами передового досвіду, що пов’язані з 
питаннями у сфері стратегічних комунікацій 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Налагоджена взаємодія між службою стратегічних комунікацій із Центром інформації та 

документації НАТО. 

673.  Забезпечення участі офіцерів підрозділу стратегічних 
комунікацій Головного управління Національної гвардії в 
заходах з обміну досвідом з представниками іноземних 
держав щодо діяльності стратегічних комунікацій під час 
збройних конфліктів 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Начальником служби стратегічних комунікацій Нацгвардії проведено три зустрічі із радником з 

питань стратегічних комунікацій при Посольстві США в Україні, в ході яких сторони домовились про 
отримання методичної та консультаційної підтримки, зокрема у розробленні настанови про стратегічні 
комунікації Нацгвардії та її впровадженні в діяльність органів військового управління та військових 
частин Нацгвардії. 

Забезпечено участь військовослужбовців Нацгвардії у: 
 круглому столі на тему: «Стратегічні комунікації в системі оборони України», що 

проводився у Центральному будинку офіцерів ЗСУ; 
 онлайн-семінарі з питань роботи підрозділів інформації та комунікації, а також розвитку 

стратегічних комунікацій Нацгвардії; 
 тренінгу зі стратегічних комунікацій на тему: «Ефективні державні комунікації. Довіра, 

безпека і сильна репутація» в Центрі інформації та документації НАТО в Україні. 

674.  Проведення курсу навчальної дисципліни “Стратегічні 
комунікації Національної гвардії” для курсантів п’ятого 
року навчання, магістрів тактичного рівня на базі 
Національної академії Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено навчання курсантів п’ятого року навчання (магістрів тактичного рівня) Національної 

академії Нацгвардії за навчальною дисципліною «Стратегічні комунікації військ» – 180 навчальних 
годин, 6 кредитів. Проведено навчання курсантів четвертого року навчання (бакалаврів тактичного 
рівня) Національної академії Нацгвардії за навчальною дисципліною «Стратегічні комунікації військ» – 
120 навчальних годин, 4 кредити. 

675.  Затвердження Положення про цивільно-військове 
співробітництво у Національній гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Протягом звітного періоду здійснено опрацювання Доктрини Збройних Сил України «Цивільно-

військове співробітництво». Розпочато роботу з розроблення проєкту Положення з урахуванням вимог 
Доктрини. 

676.  Замовлення та виготовлення спеціальної автоклубної 
машини — мобільного інформаційно-агітаційного 
комплексу 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Спеціальний автомобіль – мобільний агітаційний комплекс на шасі «Форд Транзит» виготовлений, 

введений до штату військової частини Нацгвардії. 
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677.  Впровадження змістовного модуля “Особливості захисту 
цивільного населення під час проведення військових та 
поліцейських операцій” на базі Національної академії 
Національної гвардії 

 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Змістовний модуль «Особливості захисту цивільного населення під час проведення військових та 

поліцейських операції» введений до курсу «Морально-психологічне забезпечення» підготовки офіцерів 
оперативно-тактичного рівні у Національній академії Нацгвардії. 

678.  Визначення ймовірних джерел зайнятості ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У І півріччі Головним управлінням НГУ проведена робота із визначення джерел комплектування. 

Протягом І-ІІ кварталів на військову службу за контрактом до Національної гвардії України прийнято  
3 297 осіб, із яких: 1 998 (61 %) – із числа військовослужбовців строкової військової служби; 756 (23 %) 
– із числа громадян, які не проходили військову службу; 543 (16 %) – із запасу. 

679.  Удосконалення якісних та кількісних показників стану 
кадрів 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Укомплектованість Нацгвардії військовослужбовцями за контрактом станом на: 
01.01.21 – 56,5 %; 
01.03.21 – 56,8 %; 
01.06.21 – 58,0 %. 

680.  Удосконалення освіти і підготовки особового складу ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота щодо реорганізації Київського факультету Національної академії Нацгвардії в 

Київський військовий інститут Нацгвардії. 

681.  Удосконалення порядку просування по службі та 
призначень на посади 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота над проектом Положення про проходження громадянами військової служби в 

Нацгвардії. 

682.  Удосконалення дисциплінарної відповідальності та порядку 
розірвання контракту 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено та надіслано до МВС проект наказу «Про затвердження Переліку порушень військової 

дисципліни, що враховуються для оцінки стану військової дисципліни в Нацгвардії». 

683.  Удосконалення умов, які дають змогу звільненим з 
військової служби військовослужбовцям адаптуватися до 
цивільного життя 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У І півріччі в НГУ проведені заходи по програмі «Психологічна декомпресія» (у тому числі на базі 

МЦ «Нові Санжари») на етапі виходу підрозділів з району проведення ООС та психологічної 
реабілітації звільнених з військової служби осіб. 

684.  Розроблення керівного документа з питань планування 
розвитку спроможностей в Національній гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Щодо планування розвитку спроможностей Нацгвардія керується наказом Міноборони № 484 від 

22.12.20 «Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві 
оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони». 

685.  Забезпечення підготовки особового складу Національної 
гвардії, залученого до планування розвитку спроможностей 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Призупинено у зв’язку з карантинними заходами. Пропозиція щодо  необхідності підготовки 

фахівців з планування розвитку спроможностей на Вищих академічних курсах НУОУ ім. 
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І. Черняховського надана до Міноборони. 

686.  Відпрацювання керівних документів з організації 
внутрішнього контролю та управління ризиками в 
Національній гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проводиться робота по відпрацюванню нової редакції Інструкції з організації внутрішнього 

контролю в Нацгвардії. 

ЦІЛЬ 2.7.2.  
Підготовка військ у Національній гвардії України  

здійснюється відповідно до підходів щодо підготовки в інших  
складових сектору безпеки і оборони України та у державах — членах НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

687.  Розроблення керівного документа з організації підготовки 
Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відпрацьовано наказ командувача Нагвардії від 19.05.21 № 210 «Про організацію розробки 

доктринальних документів Національної гвардії України», яким затверджений План розробки 
доктринальних документів Нацгвардії. 

Опрацьовуються військові публікації, які регламентують питання розробки та оформлення 
відповідних керівних документів:  

 Настанова з розробки військових публікацій у Нацгвардії;  
 Інструкція з оформлення військових публікацій у Нацгвардії. 

Опрацьовується Настанова з організації оцінювання (сертифікації) у Нагвардії. 

688.  Розроблення керівних документів з питань бойового 
застосування підрозділів протиповітряної оборони 
Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
В травні розроблено Методичні рекомендації щодо організації проведення тренування з бойової 

роботи на техніці та управління вогнем в підрозділах протиповітряної оборони НГУ. В червні 
відпрацьовано навчально-методичний посібник «Застосування програмної імітаційної моделі ПЗРК 
9к38(9к10) «Ігла» («Ігла-1»). З питань організації роботи на постах повітряного спостереження (ППС) 
НГУ керується спільним наказом МОУ та МВС № 1/дск/16/дск від 13.01.2020 «Про затвердження 
Інструкції з організації взаємного обміну інформацією про повітряну обстановку між ЗСУ та ДПСУ і 
НГУ». 

689.  Відпрацювання керівного документа (посібник) щодо 
застосування (дій) підрозділів спеціального призначення 
Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває відпрацювання проекту тимчасової настанови із службово-бойового застосування підрозділів 

спеціального призначення та розвідки Нагвардії. 

690.  Розроблення керівних документів з питань інженерного 
забезпечення Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Спільно з Об’єднаною оперативно-тактичною групою ЗС Канади в Україні розроблено 

Кваліфікаційні стандарти (програми підготовки) «Сапер (рівень 2), «Сапер (рівень 3). 

691.  Розроблення керівного документа з організації узагальнення 
досвіду Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У Головному управлінні доктрин і підготовки ГШ ЗСУ отримана Доктрина з вивчення та 

впровадження досвіду у ЗСУ (ВКП 7-00(01).01). Проводиться її вивчення та опрацювання. Надано 
пропозиції щодо впровадження її в систему доктринальних документів Нацгвардії. 

Відпрацьовано наказ командувача Нацгвардії від 19.05.2021 № 210 «Про організацію розробки 
доктринальних документів Національної гвардії України», яким затверджений План розробки 
доктринальних документів Нацгвардії. 

Опрацьовуються військові публікації, які регламентують питання розробки та оформлення 



196 

 

відповідних керівних документів:  
 Настанова з розробки військових публікацій у Нацгвардії;  
 Інструкція з оформлення військових публікацій у Нацгвардії. 

692.  Розроблення керівного документа з організації оцінювання 
(сертифікації) у Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Відпрацьовано наказ командувача Нацгвардії від 19.05.2021 № 210 «Про організацію розробки 

доктринальних документів Національної гвардії України», яким затверджений План розробки 
доктринальних документів Нацгвардії. 

Опрацьовується Настанова з організації оцінювання (сертифікації) у Нагвардії. 

693.  Створення тактичного поля (перша черга) у Міжнародному 
міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки 
підрозділів Національної гвардії (с. Старе Бориспільського 
району Київської області) 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Опрацьовані попередні розрахунки для облаштування навчальних об’єктів: «Ротний опорний 

пункт»; «Місце для проведення засідок, пошуку»; «Рубежі, на яких може бути встановлено 
підйомники». 

694.  Створення навчально-тренувального комплексу 
протиповітряної оборони у військовій частині оперативного 
призначення Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено розрахунки та подані заявки на обладнання навчально-тренувального комплексу 

протиповітряної оборони у військовій частині Нацгвардії. 

695.  Проведення реорганізації Київського факультету 
Національної академії Національної гвардії у Військовий 
інститут Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
19.05.21 рішенням КМУ утворено Київський інститут Нагвардії шляхом виділення Київського 

факультету Національної академії Нацгвардії зі складу Національної академії Нацгвардії.  

696.  Впровадження програмної імітаційної моделі переносного 
зенітно-ракетного комплексу 9к38(9к310) “Игла” (“Игла-1”) 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Станом на травень 2021 року отримано дозвіл від командувача Повітряних Сил ЗСУ на 

використання програмного забезпечення. 

697.  Доукомплектування тренінгових містечок командного 
згуртування 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Сплановано реконструкцію та побудова тренінгових містечок командного згуртування у військових 

частинах Нацгвардії. 

698.  Укомплектування посад “снайпер”, “марксмен” відповідно 
до кваліфікаційних вимог 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Спільно з Об’єднаною оперативно-тактичною групою ЗС Канади в Україні триває робота над 

розробкою кваліфікаційних вимог до марксменів та снайперів Нацгвардії. 

699.  Здійснення підготовки марксменів, снайперів Національної 
гвардії на спеціальних курсах 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проводиться робота із представниками Об’єднаної оперативно-тактичної групи ЗС Канади в Україні 

з питань відпрацювання програми Базової підготовки снайперів, «марксменів» Нацгвардії. 

700.  Підвищення рівня професійної підготовки снайперів 
Національної гвардії на спільних навчаннях та спеціальних 
курсах за участю інструкторів НАТО 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
25.01-26.02.21 проведено спеціальний курс (базовий курс UAR-10) за участю представників ЗС 

Канади. Підготовлено 21 снайпер для підрозділів Нацгвардії. 

701.  Організація підготовки штатних (позаштатних) 
коректувальників артилерійського вогню у Міжнародному 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 
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міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки 
підрозділів Національної гвардії  
(с. Старе Бориспільського району Київської області) 

Хід виконання:  
Розроблено програму підготовки штатних (позаштатних) коректувальників артилерійського вогню та 

навчальний посібник «Коректувальник артилерійського вогню». 

702.  Організація підготовки осіб сержантського (старшинського) 
складу військової служби за контрактом за військово-
обліковими спеціальностями для артилерійських підрозділів 
Національної гвардії у Міжнародному міжвідомчому 
багатопрофільному центрі підготовки підрозділів 
Національної гвардії (с. Старе Бориспільського району 
Київської області) 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розроблена Програма підготовки (за фахом) командирів гармат, мінометів, бойових машин – 

операторів ПТКР артилерійських підрозділів військових частин Нацгвардії. Підготовлено проект 
програми індивідуальної (фахової) підготовки командирів відділення – обчислювачів. 

703.  Здійснення відбору та призначення професійно 
підготовлених інструкторів відповідно до отриманої ними 
фахової підготовки 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено навчання у Навчальному центрі (м. Золочів) за освітніми програмами інструкторського 

складу, здійснено відбір відповідно до кваліфікаційних характеристик та на конкурсній основі 
призначено на посади 7 інструкторів у Міжнародному центрі (с. Старе). 

704.  Розроблення програм з підготовки інструкторського складу, 
наближених до програм НАТО 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено та використовуються програми підготовки інструкторів (старших інструкторів) з 

бойової підготовки. Під час розробки програм враховано систему навчання в підрозділах держав – 
членів НАТО (Румунія, Франція). Під час написання програм використовувався посібник Рейнджера 
(США), статут FM 3-21.71 та протокол TS-3 (зазначений у наказі МОЗ № 612). 

Розроблено та триває апробація у Міжнародному центрі (с. Старе) «Тимчасової програми для 
підготовки командирів відділень інструкторів Національної гвардії України за напрямком колективної 
підготовки (відділення, взвод)» 

705.  Проведення підготовки фахівців з посиленим вивченням 
офіційних мов НАТО — англійської та французької мов у 
мовних центрах Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Пройшли підготовку на курсах з посиленим вивченням офіційних мов НАТО: 

 на базі Національної академії Нацгвардії – 19 військовослужбовців (15 військовослужбовців 
на курсі з вивчення англійської мови та 4 військовослужбовці на курсі вивчення французької 
мови); 

 на базі Київського факультету Національної академії Нацгвардії – 10 військовослужбовців 
(курс з вивчення англійської мови); 

 на базі Навчальних центрів Нацгвардії – 24 військовослужбовці (курс з вивчення англійської 
мови). 

ЦІЛЬ 2.7.3.  

Збалансована і сумісна з іншими складовими сектору безпеки і оборони України  

система логістичного забезпечення відповідає якісному виконанню  

Національною гвардією України завдань за призначенням 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

706.  Запровадження системи кодифікації озброєння та військової 
техніки та матеріально-технічного забезпечення відповідно 
до параметрів єдиної національної системи кодифікації на 
ділянці Головного управління Національної гвардії — база 
забезпечення (склад) 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У відділі організаційно-планової роботи Департаменту логістики створено службу організації 
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кодифікації та каталогізації предметів постачання. Завданням цієї служби є організація у Нацгвардії 
кодифікації озброєння, спеціальної техніки та матеріально-технічних засобів відповідно до параметрів 
єдиної національної системи кодифікації. 

У Головному управлінні Нацгвардії створено відділ організації та планування оборонних закупівель. 
Завданням зазначеного відділу є організація у Нацгвардії оборонних закупівель озброєння, спеціальної 
техніки та матеріально-технічних засобів відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі». 

707.  Забезпечення модернізації, розробки та закупівлі військової 
техніки, озброєння Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розпочата робота по розробці спільно з вітчизняними виробниками ручного кулемету калібру 5,56 

НАТО та пістолета кулемета калібру 9х19 на заміну зразків озброєння радянського виробництва. 

708.  Забезпечення практичного впровадження системи 
відслідковування руху транспортних засобів (колон) 
Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Планується заключення контрактів щодо розроблення та впровадження системи слідкування за 

рухом  транспортних засобів (колон) Нацгварідї. 
Опрацьовується технічне завдання на створення електронно-облікової бази руху техніки та 

контролю перевезення вантажів. 

709.  Залучення невійськових підприємств до забезпечення 
матеріально-технічними засобами військ (впровадження 
надання послуг з харчування особового складу 
(аутсорсингу) у військових частинах з охорони особливо 
важливих державних об’єктів 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У 88% військових частин з охорони особливо важливих державних об’єктів організовано 

харчування військовослужбовців за рахунок держави, шляхом закупівлі послуг з харчування у 
цивільних структур (аутсорсинг). 

710.  Проведення будівництва казарми для розміщення та 
навчання особового складу на факультеті Національної 
академії Національної гвардії (м. Київ) 

ГУ Нацгвардії 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Завершено будівельні роботи. Організовано приймання – передавання на баланс Національної 

академії НГУ об’єкта завершеного будівництва. 

711.  Реконструювання двох будівель під двоповерхові казарми 
(смт Гостомель, Київська область) для проживання 
військовослужбовців Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Завершено роботи з реконструкції в одній казармі на 200 ліжко-місць та продовжується робота з 

реконструкції другої казарми на 200 ліжко-місць. 

712.  Проведення будівництва двох багатоквартирних житлових 
будинків (мм. Вінниця, Ірпінь) для проживання сімей 
військовослужбовців Національної гвардії 

ГУ Нацгвардії 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Продовжується будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Вінниця, вул. 

Сергія Зулінського, б. 49-А ІІІ-IV черги (І-ІІ черги були здані в експлуатацію в грудні 2019 року).  
Станом на сьогоднішній день виконання робіт розраховано в відсотковому співвідношенні, а саме: 

благоустрій території – 0%; зовнішні мережі: газопостачання – 0%; водопостачання – 75%; каналізація – 
20%; електропостачання – 90%. Внутрішнє оздоблення квартир будинку – 50%; покрівля будинку – 
100%; фасад будинку – 80%; підвальна частина – 50%. Продовжується будівництво житла з 
великорозмірних збірних елементів індустріального виробництва за адресою: Київська область, м. 
Ірпінь, вул. 11 лінія, 7-А. Станом на сьогоднішній день виконання робіт розраховано в відсотковому 
співвідношенні, а саме: благоустрій території – 5%; зовнішні мережі: газопостачання – 100%; 
водопостачання – 65%; каналізація – 0%; електропостачання – 0%. Внутрішнє оздоблення квартир 
будинку – 10%; покрівля будинку – 95%; фасад будинку – 10%; підвальна частина – 10%. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.8.  

Населення України довіряє власну безпеку Національній поліції України 

 

 

 

 

 

Виконано    45,4% 

Триває виконання              45,5% 

Скасовано / перенесено 9,1% 

ЦІЛЬ 2.8.1.  

Національна поліція України функціонально та структурно  

спроможна забезпечити безпеку населення України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

713.  Затвердження стратегії розвитку Національної поліції 
України 

Нацполіція 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Стратегії розвитку Національної поліції на період до 2023 року розроблена у взаємодії з 

Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, Agriteam Canada Consulting Ltd, 
Міжнародною програмою підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування 
Департаменту юстиції США (ICITAP) та відділом з правоохоронних питань Посольства США в 
Україні. 

Метою проєкту Стратегії є визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку поліції, 
удосконалення її діяльності зі стабілізації криміногенної ситуації в державі, продовження 
функціональної та структурної розбудови органів і підрозділів поліції задля досягнення європейських 
стандартів надання поліцейських послуг. 

До проекту Стратегії висловлено зауваження Апаратом РНБО та Мін’юстом у частині необхідності 
дотримання порядку, визначеного Законом України «Про національну безпеку України», зокрема 
положень стосовно врахування результатів огляду громадської безпеки та цивільного захисту, а також 
Стратегії національної безпеки України щодо розроблення Стратегії громадської безпеки та цивільного 
захисту України. 

Дорученням Прем’єр-міністра за результатами наради, проведеної 28.10.2020, вимагалось 
утриматися від подання на розгляд Уряду проєктів стратегій, за виключенням тих, що передбачені 
актами вищої юридичної сили. 

Ураховуючи зазначене, Нацполіцією подано пропозиції до МВС щодо врахування під час 
підготовки проєкту Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України положень проєкту 
Стратегії розвитку Національної поліції на період до 2023 року. 

714.  Здійснення оптимізації чисельності дільничних офіцерів 
поліції до рівня, що відповідає обґрунтованому 
навантаженню на зазначену категорію поліцейських, та 
забезпечити модернізацію і облаштування їх службових 
приміщень 

Нацполіція 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
У межах реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» покращено матеріально-технічне 

45,4 

45,5 

9,1 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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забезпечення дільничних офіцерів поліції. Виділено автотранспорт та його укомплектування, 
забезпечено одностроєм, сучасними технічними засобами для ефективного виконання покладених 
завдань. 

Територіальними підрозділами ГУ Нацполіції в областях та м. Києві вживаються належні заходи 
щодо покращення взаємодії підрозділів превентивної діяльності з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об’єднаннями з реалізації філософії «Сommunity policing». 

Результатом тісної співпраці Нацполіції з громадами із забезпечення спільного безпечного 
середовища, є зокрема за безпосередньої підтримки органів місцевої державної влади чи місцевого 
самоврядування відкриття поліцейських станцій – у 2021 році відкрито вже 81 поліцейську станцію. 

715.  Здійснення заходів щодо зміни пріоритетів під час 
проведення внутрішнього аудиту від орієнтації на 
виявлення фінансових порушень до проведення системного 
аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості 
виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня 
виконання і досягнення цілей тощо відповідно до 
Національних стандартів внутрішнього аудиту, які 
адаптовані для державного сектору України, ураховуючи 
Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту (ІІА) 

Нацполіція 
 

 

Хід виконання:  
Здійснено переорієнтацію підходів до організації та проведення внутрішніх аудитів від орієнтації  на 

виявлення фінансових порушень до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, 
результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних 
послуг тощо.  

Розвиток внутрішнього аудиту в Національній поліції здійснюється з дотриманням принципу 
розмежування функцій внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, що є одними з пріоритетних 
напрямів діяльності Національної поліції.  

716.  Визначення пріоритетних напрямів щодо підвищення 
ефективності діяльності структурного підрозділу 
Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах державного значення 

Нацполіція 
 

 

Хід виконання:  
Збільшено кількість ділянок, де контроль здійснюватиметься за допомогою лазерних вимірювачів 

швидкості TruCAM. Так з 309 їх кількість збільшилася до 319 ділянок. 
На аварійно-небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі, де основною причиною скоєння ДТП 

є перевищення водіями дозволеної максимальної швидкості руху, здійснюється контроль за допомогою 
лазерних вимірювачів швидкості TruCAM. 

Усього з початку 2021 року до системи фіксації підключено 49 комплексів автоматичної фіксації. До 
кінця року заплановано функціонування 269 приладів контролю. 

 

ЦІЛЬ 2.8.2.  

Система розкриття та розслідування кримінальних правопорушень  

забезпечує захист особи, суспільства і держави 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

717.  Забезпечення розбудови підрозділів кримінального аналізу 
та підвищення їх спроможностей, розширення використання 
можливостей кримінального аналізу під час розслідування 
кримінальних проваджень 

Нацполіція 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Департаментом кримінального аналізу (далі – Департамент/ДКА) з метою запровадження та 

використання у діяльності Нацполіції аналітичного підходу до правоохоронної діяльності, вживаються 
заходи щодо побудови моделі аналітичної діяльності Нацполіції (на центральному, регіональному та 
місцевому рівнях).  

Налагоджено взаємодію з представниками ізраїльської  ІТ-компанії «BriefCam», що є розробником 
та постачальником систем для швидкого перегляду та аналізу матеріалів камер спостереження за 
допомогою програми «Video Synopsis», інноваційної технології обробки зображень. Проведено 
тестування функціональних можливостей пробної версії програмного продукту, запропонованого 
фірмою «BriefCam». Тривають заходи організаційного характеру щодо отримання ліцензії від даної 
компанії на її програмну продукцію на постійній основі, в результаті чого аналітики Департаменту 
зможуть переглядати багатогодинні відеозаписи за лічені хвилини, що значно пришвидшить аналітичну 
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роботу, вплине на її якість та ефективність. 
Тривають заходи щодо створення технічного завдання на програмний комплекс для забезпечення 

поліцейської діяльності, що базується на зборі та аналізі даних, фінансова підтримка яких 
забезпечується Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), у рамках проєкту «Право-2». 

З метою оснащення сучасною комп’ютерною технікою,  модернізованими технічними засобами, 
новітніми програмними продуктами, високотехнологічним обладнанням підготовлено та надіслано до 
ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» деталізовані розрахунки потреб у 
коштах із зазначенням детальних характеристик необхідних товарно-матеріальних цінностей та їх 
кількості на 2021 рік (лист № 113/33/01/3-2021 від 29.01.21). 

З метою розбудови підрозділів кримінального аналізу в головних управліннях Нацполіції в областях 
та м. Києві (далі – ГУНП) та підвищення їх спроможностей організовано проходження 
короткострокового стажування керівниками підрозділів кримінального аналізу в ГУНП. 

У ході стажування керівники підрозділів кримінального аналізу в ГУНП отримали практичні 
навички здійснення ідентифікації осіб за обличчям з використанням різних інструментів, роботою із 
системою розпізнання облич «Безпечне місто», «Міжнародний аеропорт Бориспіль», побудови логічних 
схем і презентацій, а також здійснення візуалізації на карті. 

Для працівників підрозділів кримінального аналізу, а також окремих працівників структурних 
підрозділів ЦОУП та міжрегіональних територіальних органів, до посадових обов’язків яких віднесено 
відповідні функції, продовжуються тренінги з поглибленого вивчення аналітичних програмних 
продуктів у кримінальному аналізі  

Кримінальні аналітики самостійно опановують значну кількість програмно-технічних компонентів, 
інструментів та методик, необхідних для здійснення кримінального аналізу, зокрема «YOUCONTROL» 
«MALTEGO». 

Взято участь у створенні Центру з підготовки кримінальних аналітиків на базі НАВС, а також 
налагоджено співпрацю із провідними міжнародними організаціями щодо розвитку потенціалу 
розвідувальної аналітики в поліції.  

З метою забезпечення виконання рішень керівництва Нацполіції щодо передачі функцій з 
проведення спеціальних перевірок від Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки (далі – 
ДІАП) та відповідних підрозділів у головних управліннях Нацполіції в областях та м. Києві до ДКА, а 
також з метою ефективної організації діяльності ДКА та ДІАП, наказом Національної поліції від 
04.03.2021 № 186 унесено відповідні зміни до Положення про Департамент кримінального аналізу та до 
Положення про Департамент інформаційно- аналітичної підтримки. 

Підготовлено пропозиції стосовно створення у структурі Департаменту: 
 відділу, до функцій якого віднести опрацювання всіх запитів на проведення спеціальної 

перевірки від центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, а також 
органів місцевого самоврядування, які на сьогодні надходять як до центрального органу 
управління поліції, так і до ГУНП; 

 відділу оперативного моніторингу.  
У структурі Департаменту міграційної поліції утворено сектор кримінального аналізу. Сектором 

проводиться оперативний та стратегічний аналіз в рамках супроводу кримінальних проваджень, 
здійснюється взаємний обмін інформацією між підпорядкованими територіальними підрозділами з 
метою якісного опрацювання запитів. 

ЦІЛЬ 2.8.3.  

Система інформаційно-аналітичного забезпечення дає змогу  

Національній поліції України у повному обсязі виконувати функції  

з надання якісного сервісу громадянам 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

718.  Створення комплексної системи захисту інформації системи 
інформаційного порталу Національної поліції 

Нацполіція 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Затверджено склад комісії з проведення обстеження середовищ функціонування та категоріювання 

об’єктів, у яких циркулює інформація з обмеженим доступом системи «ІПНП». Підготовлено та 
затверджено Головою Національної поліції України Акти обстеження середовищ функціонування та 
категоріювання об’єктів, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом. 

Приватним акціонерним товариством «Інститут інформаційних технологій» розроблено Технічне 
завдання на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній 
системі. Акціонерним товариством «Інститут інформаційних технологій» побудовано КСЗІ системи 
«ІПНП». 

719.  Проведення державної експертизи та забезпечення 
затвердження експертною радою Адміністрації 

Нацполіція 
 

Виконано 
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Держспецзв’язку експертного висновку у сфері технічного 
захисту інформації 

Хід виконання:  
Товариством з обмеженою відповідальністю «Технічний захист інформації» проведено державну 

експертизу, за результатами якої отримано Атестат відповідності комплексної системи захисту 
інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції 
України». 

720.  Забезпечення у рамках реалізації пакета підтримки 
“Інформаційно-комунікаційні технології для Національної 
поліції” у межах проекту міжнародної технічної допомоги 
“Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні 
(ПРАВО)” впровадження нового сучасного центрального 
серверного програмно-технічного комплексу системи 
Інформаційного порталу Національної поліції 

Нацполіція 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Вживаються послідовні заходи щодо розвитку цифрової інфраструктури, і насамперед це стосується 

створення основного та резервного центрів обробки даних модульного типу Національної поліції (далі 
– ЦОД НПУ). 

Реалізація заходів зі створення ЦОД НПУ здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, і в 
першу чергу за рахунок надання ними фінансової допомоги. 

Спільно з Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів в Україні (далі –
ЮНОПС) та Консультативною місією Європейського Союзу в Україні в рамках реалізації пакета 
підтримки «Інформаційно-комунікаційні технології для Національної поліції України» у межах проєкту 
міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні 
(ПРАВО)» забезпечено розроблення технічної документації та організовано проведення міжнародних 
тендерних процедур щодо закупівлі основного та резервного модульних центрів обробки даних. 
Зазначений конструктив ЦОД НПУ включає все необхідне інженерне обладнання (системи 
електропостачання, безперебійного електроживлення, заземлення, кондиціювання, пожежної безпеки, 
сигналізації та газового пожежогасіння, моніторингу та диспетчеризації, відеоспостереження, контролю 
та управління доступом, структурованої кабельної системи, дизель-генераторного пристрою) та 
відповідне ІТ-обладнання (серверні комплекси, систему збереження даних, телекомунікаційне 
обладнання, обладнання захисту). 

В основному ЦОДі НПУ забезпечено встановлення та проведення тестових випробувань обладнання 
центрального серверного апаратно-програмного комплексу системи ІПНП. Впровадження в 
експлуатацію ЦОДу НПУ завершено, Акти приймання-передачі обладнання між Державною установою 
«Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» (Реципієнт проєкту) та ЮНОПС 
підписано у 2021 році. 

 

ЦІЛЬ 2.8.4.  

Національна поліція України забезпечує публічну безпеку  

і порядок у взаємодії із громадськістю 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

721.  Розроблення відповідних нормативно-правових актів щодо 
запровадження та функціонування єдиного 
загальнодержавного реєстру дорожньо-транспортних пригод 

Нацполіція 
 

Перенесено 
на 2022 рік 

Хід виконання:  
Відповідно до Плану з реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 

період до 2024 року передбачено розроблення у 2021 році МВС нормативно-правових актів щодо 
запровадження та функціонування єдиного загальнодержавного реєстру дорожньо-транспортних 
пригод, але реалізацію цього проєкту МВС перенесено на 2022 рік. 

722.  Проведення регулярних зустрічей з представниками 
громадських об’єднань щодо запобігання дорожньо-
транспортному травматизму 

Нацполіція 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проводиться організація просвітницько-профілактичних заходів щодо: 
- важливості та ролі дотримання швидкісних режимів водіями транспортних засобів; 
- використання пасивних засобів безпеки під час керування транспортними засобами; 
- попередження використання водіями засобів зв’язку під час руху транспортного засобу, крім тих, 

що дозволяють вести перемовини без допомоги рук; 
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- попередження керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння; 

- популяризації використання світловідбиваючих елементів пішоходами та велосипедистами.  
723.  Удосконалення механізму залучення громадських об’єднань 

до охорони громадського порядку та охорони державного 
кордону 

Нацполіція 
 

Виконано  

Хід виконання:  
Протягом 2021 року вжито ряд організаційно-розпорядчих заходів, направлених на удосконалення 

механізму залучення громадських формувань з охорони громадського порядку (далі – ГФ з ОГП) до 
охорони громадського порядку, зокрема, проведення звірки наявної кількості ГФ з ОГП, які 
зареєстровані та діють в регіонах відповідно до статті 6 Закону України «Про участь громадських 
формувань в охороні громадського порядку і державного кордону», кількості їх членів; здійснення 
аналізу участі ГФ з ОГП у виконанні правоохоронних завдань і забезпеченні публічного безпеки і 
порядку; виявлення ГФ з ОГП, які не виконують статутні обов’язки тощо. 

Так, підготовлено та надіслано до ГУНП в областях та м. Києва наступні організаційно-розпорядчі 
документи з вимогами, які стосуються проведення вказаних заходів: 

 огляд про результати службової діяльності дільничних офіцерів поліції упродовж І кварталу 
2021 року; 

 огляд про результати службової діяльності дільничних офіцерів поліції упродовж І півріччя 
2021 року. 

Упродовж 7 місяців 2021 року членами ГФ з ОГП взято участь у проведенні понад 18,9 тис. рейдів 
та інших превентивних заходів. За їх участю викрито 7 164 кримінальних та 8 399 адміністративних 
правопорушень. 

З причин невиконання вимог Закону та статутних обов’язків, за ініціативою територіальних 
(відокремлених) підрозділів поліції реєструючими органами припинено діяльність 25 ГФ з ОГП. 

За вказаний період створено 12 ГФ з ОГП. Згідно зі статтею 3 (Засади організації та діяльності 
громадських формувань) Закону, громадські формування створюються і діють у взаємодії з 
правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, законності, гласності, 
добровільності, додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 
юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань. 

Координацію їх діяльності здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування. 

Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується і 
контролюється відповідними органами Національної поліції, підрозділами Державної прикордонної 
служби України. Громадські формування не мають права займатися підприємницькою або іншою 
діяльністю з метою одержання прибутку. Використання громадських формувань для виконання 
завдань, не передбачених Законом, забороняється. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.9.  

Державна прикордонна служба України ефективно реалізує політику  

у сфері безпеки державного кордону 

 

 

 

 

 

Виконано    15,1% 

Триває виконання              78,8% 

Скасовано / перенесено 6,1% 

ЦІЛЬ 2.9.1.  

Відновлений контроль над ділянкою державного кордону України  

в межах окремих районів Донецької та Луганської областей 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

724.  Уточнення замислу на відновлення контролю за ділянкою 
державного кордону України у межах окремих районів 
Донецької та Луганської областей 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Заходи з уточнення замислу на відновлення контролю за ділянкою державного кордону України у 

межах окремих районів Донецької та Луганської областей заплановані на друге півріччя. 

725.  Запровадження чергової фази проекту “Нове обличчя 
кордону” 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
22-26.03.21 на базі Окремої комендатури охорони і забезпечення ДПСУ, в рамках проєкту «Нове 

обличчя керівного складу» проведено відбір кандидатів для зарахування до кадрового резерву на 
посади заступників начальників органів охорони кордону – начальників головних оперативно-
розшукових відділів. 

726.  Організація та проведення закупівлі озброєння та військової 
техніки для забезпечення визначених підрозділів 
Держприкордонслужби 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено моніторинг потенційних виконавців та цінових пропозицій відповідно до показників 

проєкту ДОЗ. 

727.  Забезпечення участі підрозділів швидкого реагування 
Держприкордонслужби у міжнародних навчаннях із 
залученням військ “Rapid Trident”, “Sea Breeze” та інших 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Організовано підготовку прикордонних комендатур швидкого реагування (ПКШР) 

Держприкордонслужби спільно з підрозділами ЗСУ на базі Міжнародного центру миротворчості та 

15,1 

78,8 

6,1 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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безпеки (с. Старичі Львівської обл., в/ч А0998), в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з 
підготовки – Україна (JMTG-U). 

Здійснюється контроль участі підрозділів швидкого реагування Держприкордонслужби у 
міжнародних навчаннях із залученням військ “Sea Breeze” – опрацьовано наказ Адміністрації 
Держприкордонслужби №239/0/81-21 «Про участь сил і засобів Державної прикордонної служби 
України у навчаннях «Сі Бриз-2021»». 

Здійснено навчання для підготовки прикордонних підрозділів швидкого реагування 
Держприкордонслужби із застосуванням широкого спектру методів навчання, зокрема денне/нічне, 
всепогоднє (навчання у фізичному середовищі), а саме (участь у міжнародних навчаннях в рамках 
об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна «JMTG-U» на Міжнародному центрі 
«Миротворчості та безпеки»: 

09.03-30.04.21 ПКШР Суми; 
27.05-30.07.21 ПКШР Харків. 

728.  Прийняття під охорону ділянки державного кордону на 
звільнених територіях Донецької та Луганської областей 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

729.  Відновлення системи технічного спостереження за 
надводною обстановкою в акваторії Азовського моря в 
межах звільненої території Донецької області 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання: 
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

730.  Проведення комплексу заходів з інженерно-технічного 
облаштування державного кордону на звільнених територіях 
Донецької та Луганської областей 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

731.  Відновлення військових містечок підрозділів 
Держприкордонслужби на звільнених територіях Донецької 
та Луганської областей 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

732.  Забезпечення відновлених прикордонних підрозділів 
матеріальними та технічними засобами номенклатури тилу 
відповідно до діючих норм, табелів належності та 
встановлених лімітів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

733.  Проведення обстежень будівель, споруд, майна, обладнання, 
що використовувалося органами Держприкордонслужби до 
окупації територій, з метою визначення можливості їх 
використання та у разі потреби підготувати пропозиції щодо 
можливостей використання інших об’єктів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

734.  Забезпечення ремонту та відновлення визначених будівель і 
споруд органів Держприкордонслужби на звільнених 
територіях Донецької та Луганської областей 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 
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Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення контролю над державним кордоном. 

Опрацьовуються проєкти відповідних розпорядчих документів та розрахунків. 

735.  Організація та проведення для жителів прикордонних 
регіонів України заходів, спрямованих на підвищення рівня 
патріотизму 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання завдання можливе лише після відновлення кордону. Проводяться підготовка та 

планування визначених заходів. 

736.  Опрацювання проекту Закону України про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення в 
частині посилення адміністративної відповідальності за 
порушення вимог законодавства з прикордонних питань 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Адміністрацією Держприкордонслужби спільно з ДМС опрацьовано проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері 
міграції», яким, зокрема, посилюється відповідальність за порушення прикордонного режиму, режиму в 
пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду 
– виїзду (стаття 202 КУпАП) та за порушення іноземцями та особами без громадянства правил 
перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України (стаття 203 КУпАП) (реєстр. № 
4411, № 4412 від 20.11.20). 

 

Ціль 2.9.2.  

Підвищено спроможності підрозділів складу бойового резерву  

Державної прикордонної служби України для ефективного реагування  

у разі виникнення кризових ситуацій воєнного характеру 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

737.  Визначення порядку застосування окремих підрозділів 
прикордонної комендатури швидкого реагування у разі 
виникнення кризових ситуацій воєнного характеру 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
З метою підвищення спроможностей підрозділів складу резерву Держприкордонслужби для 

ефективного реагування у разі виникнення кризових ситуацій воєнного характеру, протягом 2021 року 
опрацьовано організаційно – штатні структури прикордонних комендатур швидкого реагування для 
забезпечення оптимізації структури органів та підрозділів швидкого реагування 
Держприкордонслужби, а також реформування їх системи управління відповідно до загроз та 
покладених на них завдань: Директиви Адміністрації Держприкордонслужби: 

 «Про переведення на новий штат охорони державного кордону органу ДПСУ» (ПКШР 
Новотроїцьке Донецького прикз) від 29.04.21 № 54 дск; 

 «Про переведення на новий штат охорони державного кордону органу ДПСУ» (ПКШР 
Краматорськ Краматорського прикз) від 29.04.21 № 57дск; 

 «Про переведення на новий штат охорони державного кордону органу ДПСУ» (ПКШР 
Щастя, приккшр Новопсков Луганського прикз) від 29.04.21 № 55дск; 

 «Про переведення на новий штат охорони державного кордону органу ДПСУ» (ПКШР 
Херсонського прикз) від 24.05.21 №76 дск; 

 «Про переведення на новий штат охорони державного кордону органу ДПСУ» (ПКШР М.-
Подільського прикз) від 27.05.21 № 78дск; 

 «Про переведення на новий штат охорони державного кордону органу ДПСУ» - (ПКШР 
Ізмаїльського прикз) від 27.05.2021 № 77 дск. 

Впорядкування діяльності ПКШР затверджено наказом МВС від 21.03.16 № 190 «Про затвердження 
Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Держприкордонслужби» 
зареєстровано в Мінюсті 15.04.16). 

Для реагування на зміни в обстановці, передбачено їх застосування в якості резервів Голови 
Держприкордонслужби (наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 02.11.20 № 62т «Про сили та 
засоби реагування на зміни обстановки»). 
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738.  Підготовка пропозицій щодо утворення прикордонної 
комендатури швидкого реагування в одному з органів 
Держприкордонслужби 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Скасовано 

Хід виконання:  
Зростальний дефіцит фінансових ресурсів не дозволяє здійснити виділення коштів для створення 

прикордонної комендатури швидкого реагування в одному з органів Держприкордонслужби (захід 
спрямований на виконання пріоритетних завдань в РНП на 2021 рік) – виключений. 

739.  Забезпечення оснащення сучасним озброєнням, військовою 
і спеціальною технікою підрозділів швидкого реагування 
Держприкордонслужби 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено моніторинг потенційних виконавців та цінових пропозицій відповідно до показників 

проєкту ДОЗ. 

 

ЦІЛЬ 2.9.3.  

Забезпечено оперативне реагування на правопорушення  

на державному кордоні України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

740.  Прийняття та забезпечення виконання постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення змін до Порядку здійснення 
координації діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з питань додержання режимів на 
державному кордоні 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено аналіз змісту постанови КМУ від 18.01.99 №  48 щодо його відповідності сучасним 

викликам та актуалізації завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
питань додержання режимів на державному кордоні. 

Триває робота щодо опрацювання проєкту постанови КМУ. Планується провести: 
протягом ІІ-ІІІ кварталу 2021 року міжвідомче погодження проекту нормативного акту; 
протягом IV кварталу 2021 року (передбачено планом заходів на 2020—2022 роки щодо реалізації 

Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року) завершення опрацювання 
постанови та її затвердження встановленим порядком.  

741.  Проведення ряду спільних з правоохоронними органами 
України та суміжних країн прикордонних операцій 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В період з 08.03 по 13.04.21 відповідно до 12-ї фази Плану дій EUBAM проведено спільні заходи 

щодо оцінки обміну інформацією з метою протидії з контрабандною діяльністю, враховуючи тютюнові 
вироби, зброю та боєприпаси, вибухові вироби та ядерні матеріали. 

20.05.21 в пункті пропуску «Шегині» відбулась робоча зустріч представників оперативно-
розшукових підрозділів Західного регіонального управління та Бещадського відділу Прикордонної 
варти Республіки Польща з питань обміну інформацією щодо проявів протиправної діяльності на 
спільній ділянці державного кордону та визначення основних завдань, заходів та напрямів оперативної 
взаємодії на 2021 рік в інтересах виявлення, документування та припинення діяльності транскордонних 
організованих злочинних груп. 

15.06.21 в пункті пропуску «Шегині» відбулась робоча зустріч представників оперативно-
розшукових підрозділів Західного регіонального управління та Бещадського відділу Прикордонної 
варти Республіки Польща з питань організації спільних заходів щодо протидії контрабанді наркотичних 
засобів на каналах транскордонної злочинності. 

05.05.21 в пункті пропуску «Тиса» відбулась робоча зустріч представників оперативно-розшукових 
підрозділів Західного регіонального управління та прикордонної поліції Угорської Республіки з питань 
обміну інформацією по спільній протидії протиправній діяльності на ДКУ з використанням БПЛА. 

742.  Удосконалення спільного патрулювання державного 
кордону з представниками прикордонних органів суміжних 
держав – членів ЄС та Молдовою, а саме підготовка та 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Перенесено 
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підписання доповнень до міжнародних договорів щодо 
розширення повноважень суб’єктів спільного патрулювання 
на території інших держав та забезпечення впровадження їх 
положень 

 

Хід виконання:  
З березня 2020 року через запровадження карантинних обмежень, викликаних спалахом пандемії 

«Covid-19», проведення заходів спільного патрулювання з усіма його суб’єктами (Республіка Польща, 
Словацька Республіка, Угорщина, Румунія, Республіка Молдова) призупинено. 

Захід не можливо виконати без погодження з представниками суміжних держав, позиція яких щодо 
врегулювання порушеного питання наразі не відома. 

Тому підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів на 2020-2022 роки щодо 
реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, а саме: 

 термін виконання заходу не визначати, оскільки його реалізація можлива тільки після 
відновлення заходів спільного патрулювання з усіма його суб’єктами; 

 змінити індикатор виконання «підготовлено проекти міжнародних договорів» на інший, а 
саме: «ініційовано та проведено спільний розгляд з прикордонними відомствами суміжних 
держав питань з розширення повноважень суб’єктів спільного патрулювання. 

743.  Відпрацювання навчальних програм для підготовки 
керівного складу і колективного навчання особового складу 
підрозділів швидкого реагування Держприкордонслужби у 
складних умовах 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В Національну академію Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького надано на опрацювання 

проєкти Кваліфікаційних стандартів (КС) І та ІІ: 55-ти денний поетапний курс підготовки підрозділів. 
Індивідуальний рівень, модуль 1-6. Колективна бойова підготовка піхоти, модулі 1-4 (№313-7966/0/6-21 
від 07.04.21). 

744.  Підготовка навчально-матеріальної, технічної бази для 
проведення навчань, тренувань підрозділів швидкого 
реагування, у тому числі сучасних тренажерів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Заплановано організувати закупівлю системи LASERTAG для ГЦПОС. Ініційовано організацію 

центру колективної підготовки на базі ГЦПОС із залученням інструкторів місії UNIFIER та JTF-U. 

 

745.  Проведення підготовки прикордонних підрозділів швидкого 
реагування із застосуванням широкого спектра методів 
навчання, які включатимуть денне/нічне, всепогодне 
(навчання у фізичному середовищі), віртуальне (із 
застосуванням сучасних тренажерів) навчання 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Організовано підготовку підрозділів швидкого реагування в рамках Об’єднаної багатонаціональної 

групи з підготовки – Україна (JMTG-U) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки 
Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (в/ч А4150, с. Старичі, 
Яворівський район, Львівська область). Підготовку пройшли підрозділи Сумського (164 в/сл., наказ 
АДПСУ від 19.02.21 №АГ-66/0/81-21), Харківського (107 в/сл., наказ АДПСУ від 27.05.21 №АГ-
233/0/81-21), заплановано підготовку прикордонної комендатури швидкого реагування (далі – пкшр) 
Ізмаїльського та Могилів-Подільського прикордонного загону (далі – прикз). Підготовку організовано 
із використанням систем MILES та JCATS. 

Організовано залучення сил і засобів Держприкордонслужби в багатонаціональних навчаннях «Сі 
Бриз - 2021» (пкшр Херсонського прикз, підрозділи МО та 10 мпз, 87 в/сл., наказ АДПСУ від 27.05.21 
№АГ-232/0/81-21), заплановано участь в українсько-британських навчаннях «Козак Мейс - 2021» (пкшр 
Білгород-Дністровського прикз, 41 в/сл.) та українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент – 
2021» (пкшр Ізмаїльського прикз, 110 в/сл.), в заходах колективної підготовки «Володимирський 
тризуб» (пкшр Житомирського прикз, 28 в/сл.). 

746.  Розбудова двох нових військових містечок відділів 
прикордонної служби на українсько-російській ділянці 
державного кордону 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Продовжуються: 
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 роботи щодо завершення  реконструкції військового містечка впс «Вільхуватка» 
Харківського прикордонного загону; 

 підготовчі роботи (межах фінансування) щодо будівництва військового містечка впс 
«Білопілля» Сумського прикордонного загону. 

747.  Забезпечення з метою підвищення мобільності сил та 
засобів підрозділів охорони державного кордону: 
- патрульними автомобілями — не менше 20 одиниць; 
- мотоциклами (квадроциклами) — не менше 10 одиниць; 
- фотопастками — 150 одиниць; 
- комплексами протидії безпілотним літальним апаратам — 
п’ять одиниць 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Щодо забезпечення підрозділів:  
 патрульними автомобілями та мотоциклами (квадроциклами) – проведено моніторинг 

потенційних виконавців та цінових пропозицій відповідно до показників  проекту ДОЗ; 
 фотопастками - у рамках реалізації спільних заходів з партнерами з розвитку (ЄС) 

ініційовано питання щодо отримання такого обладнання у рамках проєктів міжнародної 
технічної допомоги («Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в 
Україні» та «Разом з ЄС до безпеки кордонів»).  Орієнтовний термін отримання – ІІІ квартал 
2021 року. 

748.  Вжиття заходів до удосконалення законодавства та 
відомчого нормативного регулювання оперативно-
розшукової діяльності 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Протягом І кварталу 2021 року опрацьовано проєкти наказів МВС «Про порядок здійснення 

оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами в Держприкордонслужбі» та «Про 
затвердження Інструкції з організації та забезпечення режиму секретності в оперативно-розшукових 
підрозділах Держприкордонслужби», які на даний час проходять процедуру погодження, у тому числі і 
в Мін’юсті. 

749.  Здійснення нарощування оперативного співробітництва з 
правоохоронними органами на національному та 
міжнародному рівні, зокрема у сфері обміну інформацією та 
проведенні спільних оперативних заходів із протидії 
злочинності 

 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Підписано (березень 2021 року) План розвитку співробітництва між Державною прикордонною 

службою України та Службою охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ 
Литовської Республіки на період 2021-2022 роки, яким передбачено розвиток співробітництва 
оперативних підрозділів, а саме:  

 обмін досвідом з метою удосконалення і розвитку взаємодії оперативних підрозділів;  
 обмін інформацією відносно форм та методів боротьби з організованою злочинністю. 

Підписано (березень 2021 року) План розвитку співробітництва між Державною прикордонною 
службою України та Державною прикордонною охороною Латвійської Республіки на період 2021-2022 
роки, яким передбачено розвиток співробітництва оперативних підрозділів, а саме:  

 обмін досвідом з метою удосконалення і розвитку взаємодії оперативних підрозділів;  
 обмін інформацією відносно форм та методів боротьби з організованою злочинністю. 

Підписано (грудень 2020 року) План співробітництва між Словацькою Республікою та Україною, 
представленою Бюро прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії Поліцейського 
Корпусу та Адміністрацією Державною прикордонною службою України на 2021-2022 роки, яким 
передбачено взаємодію оперативно-розшукових підрозділів. 

На виконання міжнародної Угоди між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у 
галузі боротьби зі злочинністю, а також Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом 
про оперативне та стратегічне співробітництво проводяться заходи по документуванню протиправної 
діяльності пов’язаної із торгівлею людьми, яка полягає в залученні громадян України до злочинної 
діяльності за кордоном, а саме незаконного виробництва цигарок. 

27.05.21 в пункті пропуску «Порубне» відбулась робоча зустріч представників оперативно-
розшукових підрозділів Західного регіонального управління та прикордонної поліції Румунії з питань 
обміну інформацією по спільній протидії протиправній діяльності на спільно охороняє мій ділянці 
державного кордону. 

750.  Формування інтегрованої, захищеної інформаційно- Адміністрація Триває 
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пошукової бази даних оперативно-розшукових підрозділів 
Держприкордонслужби 

Держприкордон-
служби 
 

виконання 

Хід виконання:  
Проведено заходи із надання офіцерам оперативно-розшукових підрозділів ідентифікаторів доступу 

до ІТС «Гарт-10».  
Тривають заходи з дослідної експлуатації ІТС «Гарт-5М», щодо виявлених недоліків у роботі 

інформуються розробники програмного забезпечення, вживаються активні заходи щодо покращення 
якості наповнення та обробки інформації в ІТС. 

26.05.021 рішенням Вищої ради правосуддя № 1125/0/15-21 Держприкордонслужбі надано доступ до 
Єдиного державного реєстру судових рішень. 

751.  Удосконалення відомчої системи кримінального аналізу, 
визначення механізму та запровадження використання 
результатів кримінального аналізу в кримінальному 
судочинстві 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проаналізовано нормативно-правову базу, розроблено та впроваджено у практику механізм 

використання результатів кримінального аналізу під час досудового розслідування та судового 
розгляду. 

Проводяться заходи з визначення механізму та запровадження використання результатів 
кримінального аналізу в кримінальному судочинстві шляхом внесення змін до Закону України «Про 
ОРД», а саме доповнення до пункту 21 ст. 8 даного Закону. 

752.  Удосконалення інформаційно-аналітичного провадження 
оперативно-розшукової діяльності у Держприкордонслужбі 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Опрацьовано алгоритм та вимоги щодо оформлення інформаційно-аналітичних документів, що 

направляються до Департаменту оперативно-розшукової діяльності. Тривають заходи з дослідної 
експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-5М», щодо виявлених недоліків у роботі 
інформуються розробники програмного забезпечення, вживаються активні заходи щодо покращення 
якості наповнення та обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. 

 

ЦІЛЬ 2.9.4.  

Достатня кількість ділянок державного кордону України,  

обладнаних сучасними засобами спостереження та інженерно-технічним  

облаштуванням, мінімізує випадки незаконного перетинання кордону  

як на суходолі, так і на морі 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

753.  Продовження роботи з повернення у судовому порядку 
органам Держприкордонслужби земельних ділянок уздовж 
лінії державного кордону, які незаконно передані у 
власність громадянам і на яких розташовані елементи 
інженерно-технічного облаштування 
Держприкордонслужби 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Продовжується спільна робота юристів Держприкордонслужби з представниками Спеціалізованої 

прокуратури у військовій та оборонній сфері з метою участі у судових спорах щодо повернення земель 
оборони вздовж лінії державного кордону України, які органами місцевого самоврядування були 
незаконно передані у володіння фізичних та юридичних осіб. 

Загальна кількість земельних спорів на різних стадіях розгляду – 51, з них: 
 Чопський прикордонний загін – 7; 
 Чернівецький прикордонний загін – 4; 
 Луцький прикордонний загін – 11; 
 Львівський прикордонний загін – 7; 
 Мукачівський прикордонний загін – 18; 
 Регіональне управління Морської охорони – 1; 
 Одеський прикордонний загін – 2; 
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 Могилів-Подільський прикордонний загін – 1. 
У ІІ кварталі 2021 року відбулося 10 судових засідань з розгляду зазначеної категорії справ. 

754.  Забезпечення виконання державного оборонного 
замовлення, проведення процедур закупівель 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено моніторинг потенційних виконавців та цінових пропозиції відповідно до показників 

проєкту ДОЗ. 

755.  Модернізація (побудова) двох постів технічного 
спостереження на узбережжі Чорного та Азовського морів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Опрацьовано та готується до затвердження Головою Держприкордонслужби технічна специфікація 

на закупівлю радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки для модернізації постів 
технічного спостереження «Кароліно Бугаз» та «о. Зміїний».  

Проведено моніторинг потенційних виконавців та цінових пропозиції відповідно до показників 
проєкту ДОЗ. 

756.  Створення системи технічного спостереження з 
використанням передових технологій з покриттям 100 
кілометрів 

Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
В рамках реалізації Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського 

і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення 
антитерористичної операції та АР Крим, затвердженого розпорядженням КМУ від 14.05.15 № 439-р (в 
редакції розпорядження КМУ від 18.12.18 № 1046-р.) продовжуються підготовчі заходи щодо 
облаштування системи технічного спостереження на ділянці впс «Білолуцьк» Луганського 
прикордонного загону: 

 генеральним підрядником вжити заходи щодо закупівлі обладнання, яке буде монтовано на 
об’єкті; 

 визначено склад комісії, яка буде здійснювати прийом-передавання будівельного майданчика 
об’єкта від замовника до генерального підрядника. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.10.  

Розвиток Державної міграційної служби України 

 

 

 

 

 

Виконано    75% 

Триває виконання              25% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 2.10.1.  

Державна політика у сферах міграції (імміграції та еміграції),  

зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,  

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством  

категорій мігрантів реалізується згідно з міжнародними стандартами 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

757.  Забезпечення функціонування комплексних систем захисту 
інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі, 
Єдиній інформаційно-аналітичній системі управління 
міграційними процесами та Національній системі 
біометричної верифікації та ідентифікації осіб 

ДМС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Виконується постійно. Забезпечено функціонування ЄДДР, ЄІАС УМП, НСБВІ відповідно до 

Атестату відповідності АВ03177 на КСЗІ ІТС «Єдиний державний демографічний реєстр», 
зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку 24.10.19 за № 20427, Атестату відповідності АВ03176 
на КСЗІ ІТС «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами», 
зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку 24.10.19 за № 20426, Атестату відповідності на КСЗІ 
Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства, зареєстрований в Адміністрації Держспецзв’язку 07.12.18 за № 18117. 

758.  Забезпечення здійснення заходів для функціонування 
комплексної системи електронних послуг “є-Малятко” 

ДМС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
З січня 2020 року ДМС приєдналося до державного проєкту “є-Малятко”, який передбачає надання 

за однією заявою 8 адміністративних послуг батькам новонародженої дитини. Станом на сьогодні 
зазначеною можливістю скористалися понад 10 000 заявників.Зокрема за напрямком ДМС, малюк 
отримує підтвердження належності до громадянства України та Унікальний номера запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі. 

759.  Забезпечення переведення в електронний формат паперових 
заяв про видачу паспорта громадянина колишнього СРСР 
зразка 1974 року, крім тих, що залишилися на окупованій 
територій, і матеріалів щодо провадження за заявами і 
поданнями з питань громадянства України починаючи з 
1991 року 

ДМС 
 

Виконано 

75 

25 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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Хід виконання:  
Виконано у І кварталі 2020 року. Переведено у електронний формат паперові заяви про видачу 

паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, окрім тих, що залишилися на окупованій 
території. 

Наказом ДМС від 10.08.20 № 140 «Про запровадження переведення в електронний формат справ про 
набуття громадянства України та припинення громадянства України» запроваджено переведення в 
електронний формат справ про набуття громадянства України та припинення громадянства України 
протягом 2020- 2022 років та їх подальше централізоване зберігання. 
760.  Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Закону 

України “Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні” у частині врегулювання питання 
щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання 
шляхом подання заяв в електронній формі, зокрема за 
декларативним принципом, з урахуванням забезпечення 
непорушності прав власника, а також забезпечення 
взаємодії відповідних реєстрів територіальних громад з 
національними електронними інформаційними ресурсами 

МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Пунктом 10 Плану організації виконання Указу Президента України від 04.09.19 № 647 «Про деякі 

заходи із забезпечення надання якісних адміністративних послуг» передбачено МВС, Мінцифри та 
іншим центральним органам виконавчої влади в межах компетенції опрацювати питання 
запровадження реєстрації місця проживання за декларативним принципом шляхом подання заяви в 
електронній формі із забезпеченням непорушності прав власника, а також забезпечення взаємодії 
відповідних реєстрів територіальних громад з національними електронними інформаційними ресурсами 
та подати в установленому порядку пропозиції КМУ. 

Офісом Президента України погоджено пропозицію МВС щодо перенесення терміну виконання 
цього завдання до завершення реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих 
умов для реалізації прав дитини та проведення Мін’юстом аналізу пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства у сфері реєстрації місця проживання (лист Офісу Президента України від 06.08.20 № 02-
01/1920).    

У ІІ кварталі 2021 року ДМС в межах компетенції опрацьовано проєкт Закону України «Про 
реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні» 
(реєстр. № 5463 від 05.05.21) (далі – проєкт Закону України), внесений народними депутатами України 
Крячком М.В., Лубінцем Д.В. та іншими. За результатами опрацювання, ДМС підтримано прийняття 
зазначеного проєкту Закону України у першому читанні. 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.11.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

як ключова складова Єдиної державної системи цивільного захисту України  

спроможна виконувати завдання за призначенням 

 

 

 

 

 

Виконано    82,4% 

Триває виконання              17,6% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 2.11.1.  

Забезпечено дієву міжвідомчу взаємодію Державної служби України  

з надзвичайних ситуацій з іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

761.  Проведення громадського обговорення у процесі 
стратегічної екологічної оцінки проектів планів управління 
ризиками затоплення та завершення розроблення проектів 
планів управління ризиками затоплення для окремих 
територій у межах районів річкових басейнів, які мають 
високий ризик затоплення та розроблення карт загроз та 
ризиків затоплення 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено проекти Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів 

басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і 
Причорномор’я на 2023–2030 роки, які оприлюднено для громадського обговорення. 

Громадське обговорення проєктів Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у 
межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, 
Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки триватиме до 17 грудня 2021 року. 

762.  Оприлюднення проектів планів управління ризиками 
затоплення та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку на 
офіційному веб-порталі ДСНС 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному веб-сайті ДСНС www.dsns.gov.ua у 
розділах «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 
року про оцінку та управління ризиками затоплення» та «Громадянам/Консультації з 
громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» оприлюднено проекти Планів управління 
ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, 
Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки та звітів про їх 
стратегічну екологічну оцінку. 

82,4 

17,6 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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763.  Розроблення проектів наказів МВС “Про затвердження 
Порядку розроблення та перегляду звіту про заходи безпеки 
на об’єкті підвищеної небезпеки, вимог до його змісту” та 
“Про затвердження змісту, порядку розроблення політики 
запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, її 
перегляду, а також оцінки ефективності” у шестимісячний 
строк після прийняття Закону України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів 
підвищеної небезпеки” 

ДСНС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено проєкти наказів МВС «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду звіту про 

заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки, вимог до його змісту»та «Про затвердження змісту, 
порядку розроблення політики запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, її перегляду, а 
також оцінки ефективності», погодження яких передбачено після прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки». 

Верховною Радою України прийнято Закон України від 15.07.2021 № 1686-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки», який набирає чинності з 
06.08.2022. 

764.  Здійснення технічного оснащення державної системи 
гідрометеорологічних спостережень та спостережень за 
забрудненням навколишнього природного середовища та 
забезпечення переходу на автоматизовану систему 
вимірювань основних параметрів радіаційного стану у 
фоновому та аварійному режимах 

ДСНС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Затведжено Державну цільову екологічну програму матеріально-технічного переоснащення 

національної гідрометеорологічної служби на період 2022 – 2024 роки (постанова КМУ від 12.05.21 № 
465). Реалізація програми дозволить здійснити упродовж 2022 – 2024 років поетапне технічне 
оснащення державної системи гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням 
навколишнього природного середовища, у тому числі системи радіаційного моніторингу. 

11.03.21 у МВС відбулося підписання Протоколу про наміри між ДСНС і компанією «BARON - 
Critical Weather Intelligence» (США) про співробітництво у сфері гідрометеорологічної діяльності. 
Співпраця має на меті повністю реформувати гідрометеорологічну систему держави, яка не 
оновлювалася з 70-х років минулого століття.  

Очікується, що в Україні з’явиться близько 13 великих радарів, а також кілька тисяч спеціальних 
датчиків, які дозволять використовувати ранній, вірогідний і швидший прогнози небезпечних погодних 
та природних явищ для запобігання та завчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації та 
катастрофи.  

Від співробітництва з американськими партнерами ДСНС очікує на модернізацію 
гідрометеорологічних постів – морських та повітряних, щоб мати змогу оперативно прогнозувати всі 
природні явища, що дозволить забезпечити завчасне доведення сигналів про небезпечні стихійні явища 
до населення та зменшити людські втрати.  

Впровадження сучасної гідрометеорологічної системи «дозволить суттєво зменшити збитки від 
погодних та природних явищ в різних галузях економіки держави (за оцінками Світового Банку, 
середній економічний ефект може досягати до $130 млн. в рік), а також буде використовуватися і у 
військових технологіях.  

Після схвалення проєкту як на рівні українського парламенту, так і в США, за 2-3 роки планується 
повністю розгорнути таку систему в державі. «Eximbank» США підтвердив готовність надати 
фінансову підтримку в реалізації цього проєкту. 

765.  Забезпечення розвитку державного центру управління в 
надзвичайних ситуаціях ДСНС 

ДСНС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Наказом ДСНС від 04.03.21 № 118 утворено робочу групу з опрацювання організаційно-технічних 

питань щодо створення регіональних центрів управління в надзвичайних ситуаціях. У термін до 
31.05.21 будуть підготовлені технічні вимоги щодо створення регіональних центрів управління в 
надзвичайних ситуаціях. 

Департаментом інформатизації МВС (лист від 28.05.21 № 23460/16-2021) надіслано до ДСНС для 
подальшого використання в роботі “Проєкт типових технічних вимог щодо будівництва (реконструкції) 
ситуаційного центру”, розроблений Службою Головного ситуаційного центру РНБО України. 

Протоколом від 31.05.21 № 4 засідання робочої групи зазначений проєкт схвалено та направлений 
до 8 регіонів, на базі яких буде здійснюватись реконструкція існуючої інформаційно-
телекомунікаційної системи ОКЦ ГУ ДСНС (Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, 
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Одеська, Харківська, Чернігівська області та м. Київ). 

766.  Організація підготовки персоналу (працівників) пожежно-
рятувальних підрозділів (частин) місцевої і добровільної 
пожежної охорони територіальних громад 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
На території України 37 працівників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої 

пожежної охорони пройшли відповідну підготовку на базі навчальних підрозділів ДСНС. 

767.  Проведення спільних нарад, семінарів, зустрічей за круглим 
столом з питань утворення та функціонування пожежно-
рятувальних підрозділів (частин) місцевої і добровільної 
пожежної охорони в територіальних громадах 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
З початку 2021 року в Україні органами місцевого самоврядування утворено 6 місцевих пожежно-

рятувальних підрозділів в областях: Одеська –1, Херсонська – 2, Хмельницька – 1, Львівська – 1 та 
Тернопільська – 1. 

З метою надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо 
утворення пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) для забезпечення місцевої і 
добровільної пожежної охорони територіальними органами ДСНС та підпорядкованими їм 
підрозділами проведено 1 853 робочих зустрічей, 386 нарад, 97 семінарів, 51 засідання круглих столів. 
Також проведено 7 заходів за участю міжнародних партнерів 

На засіданнях комісій з питань ТЕБ і НС 205 разів розглядалося питання щодо утворення та 
функціонування місцевої і добровільної пожежної охорони (на регіональному рівні ‒ 16, на районному 
рівні ‒ 62, в ОТГ ‒ 127).  

Питання щодо утворення та функціонування місцевої і добровільної пожежної охорони 
висвітлювалися у засобах масової інформації 1680 разів, з яких на телебаченні ‒ 175, під час проведення 
радіопередач – 520, у друкованих ЗМІ ‒ 172 та на інтернет-ресурсах – 761.  

Направлено 1 680 листів до органів місцевого самоврядування з питань утворення та 
функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони (у 
тому числі у складі центрів безпеки), разом з цим розроблено 436 різноманітних буклетів, пам’яток, 
рекомендацій тощо. 

768.  Забезпечення технічного переоснащення сучасною 
технікою, аварійно-рятувальними засобами та спеціальним 
обладнанням сил цивільного захисту, що входять до складу 
системи ДСНС, у межах виділених бюджетних коштів, 
міжнародної технічної допомоги та інших джерел 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до договору, укладеного з ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК»», ДСНС отримано: 

 в І кварталі – 26 одиниць автоцистерн пожежних АЦ-8-50 (63022)-530М на суму понад 207 
млн. 366 тис. 120 гривень, що передані до Головних управлінь ДСНС у Вінницькій (2 
одиниці), Донецькій (3 одиниці), Закарпатській (2 одиниці), Запорізькій (3 одиниці), 
Луганській (3 одиниці), Миколаївській (2 одиниці, Харківській (3 одиниці), Херсонській (3 
одиниці), Хмельницькій (3 одиниці) областей та м. Києва (2 одиниці); 

 у II кварталі – 5 одиниць автоцистерн пожежних, з яких: 3 од. АЦ-8-50 (63022)-530М на суму 
понад 23 млн. 926 тис. грн., що передані до Головних управлінь ДСНС у Донецькій (1 
одиниця), Кіровоградській (1 одиниця), Луганській (1 одиниця) областей; АЦ-8-50 
(TGS26.360)-530МN на суму понад 7 млн. 975 тис. грн., (передано до Головного управління 
ДСНС у м. Києві) АЦ-8-50(6511)-530K на суму понад 7 млн. 975 тис. грн. (передано до 
Головного управління ДСНС у Луганській області). 

769.  Забезпечення реалізації таких проектів міжнародної 
технічної допомоги: 
підтримка державного та муніципального управління 
надзвичайними ситуаціями на сході України (GIZ); 
посилення національної та місцевої спроможності для 
ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з 
реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту 
територіях України (UNDP); 
ефективне урядування і залучення громадян у східній 
Україні (UNDP); 
підтримка ЄС для Сходу України — відновлення, зміцнення 
миру та урядування (UNDP) 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
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У рамках проєкту “Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями 
на сході України” (GIZ) ДСНС отримано: 

 у І кварталі – міжнародну технічну допомогу (матеріальні цінності) на загальну суму 
370277,64 грн у вигляді кухонних меблів (кухня – 2 к-ти, кухонний стіл – 2 шт, кухонні 
сільці – 6 шт, мийка – 1 шт); побутової техніки (посудомийна машина – 1 шт, холодильник – 
1 шт); офісних меблів (шафи для документів – 3 шт, робочий стіл – 6 шт, стілець – 6 шт, 
рецепція – 1 шт); літньої резини – 4 шт; рідкого засобу для прання – 8 каністр; рідкого 
просочувального засобу – 8 каністр; рідкого засобу для дезінфекції масок дихальних апаратів 
– 8 каністр. Отримані матеріальні цінності передано до Мобільного рятувального центру 
швидкого реагування ДСНС з метою усунення недоліків матеріально-технічного 
забезпечення підрозділу (Пункт 4 Меморандуму з виконання проєкту);  

 у ІІ кварталі – міжнародну технічну допомогу (матеріальні цінності) на загальну суму 
26660787,38 грн у вигляді спеціальної аварійно-рятувальної машини важкого типу для 
проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків ДТП та гасіння пожеж на базі 
шасі MAN TGM, спеціального вантажного автомобіля з гаковим навантражувачем для 
використання змінних кузовів (виробництва Barth) на шасі MERCEDES-BENZ, оперативно-
рятувального автомобіля Volkswagen Caddy Maxi Comfortline, спеціального вантажного 
напівпричіпа з системою бокового навантаження змінних контейнерів Hammar. 

У рамках проєкту “Ефективне урядування і залучення громадян у східній Україні” (UNDP) ДСНС 
отримано:  

 у І кварталі – міжнародну технічну допомогу (матеріальні цінності), яке було передано для 
потреб Аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення Головних управлінь ДСНС 
у Луганській (планшет Lenovo – 44 од., ПК – 1 од., маршрутизатор mikrotik 20 од., 
інтерактивна панель – 1 од., ноубук – 1 од.) та Донецькій (планшет Lenovo – 116 од., ПК – 21 
од.) областях;  

 у ІІ кварталі - міжнародну технічну допомогу (матеріальні цінності) на суму 2001129,1 грн, 
яке було передано для потреб Аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення 
Головних управлінь ДСНС України у Луганській (планшет Lenovo – 44 од., ПК – 1 од., 
маршрутизатор mikrotik 20 од., інтерактивна панель – 1 од., ноубук – 1 од.) та Донецькій 
(планшет Lenovo – 116 од., ПК – 21 од.) областях та іншого обладнання. 

У рамках проєкту “Посилення національної та місцевої спроможності для ефективного забезпечення 
безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України” 
ДСНС отримано міжнародну технічну допомогу (матеріальні цінності) на суму 424315,71 грн у вигляді 
офісних меблів, панорамних масок Drager Xplore 6530-EPDM, фільтрувальних коробок Drager 1140 
A2B2E2K2 Hg P3RD, захисних хімічних костюмів Prochem IIF та іншого обладнання. 

У рамках проєкту “Підтримка ЄС для Сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування” 
ДСНС отримано МТД (матеріальні цінності) на суму 8 620 199 грн у вигляді квадрокоптера DJI Matrice 
300 RTK, офісного обладнання та канцелярського оснащення, комбінезонів захисних, генераторів 
гарячого туману у комплекті Igeba TF-35, портативних дефібрилятор-моніторів ДКИ-Н-10 «АКСИОН-
БЕЛ», базових станцій ретрансляторів Motorolla SLR5500 400- 470, стаціонарних радіостанцій Motorolla 
DM4600E, портативних цифрових радіостанцій Motorolla DP3441E 403-527 Мгц та іншого обладнання. 

Координатором проєктів ОБСЄ в Україні надано ДСНС 1 спеціальну радіаційну машину радіаційної 
і хімічної розвідки та лабораторного контролю, майно для РХБ захисту на суму понад 8 млн. 997 тис. 
грн. 

ЦІЛЬ 2.11.2.  

Забезпечено оперативне реагування на випадки виявлення населенням  

боєприпасів, а також здійснення заходів щодо очищення (розмінування) забрудненої 

вибухонебезпечними предметами території України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

770.  Проведення інформаційних заходів з метою підвищення 
рівня обізнаності населення щодо небезпек, які несуть міни 
та вибухонебезпечні предмети, а також про правила 
безпечної поведінки у разі їх виявлення 

ДСНС 
Мінреінтеграції 
 

Виконано 

Хід виконання:  
ДСНС постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо дій у разі 

виявлення вибухонебезпечних предметів, розробляються та розповсюджуються інформаційні листівки, 
тематичні аудіо- та відеоролики (особливо в місцях масового перебування людей). Станом на 15.06.21 
проведено понад 2 000 заходів з інформування населення щодо небезпек, які несуть міни та 
вибухонебезпечні предмети, а також про правила безпечної поведінки при їх виявленні. Під час 
проведення заходів охоплено близько 62 000 осіб. 
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Мінреінтеграції на регулярній основі здійснюються заходи з протимінної діяльності, зокрема з 
інформування населення про ризики від мін та вибухонебезпечних предметів, кінцевою метою яких є 
зменшення ризиків до рівня безпечного для життя. Особливий акцент при цьому робиться на проведенні 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, яке проживає у громадах Донецької та 
Луганської областей, розташованих на лінії розмежування. 

Проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо небезпеки мін та інших вибухонебезпечних 
предметів у 26 закладах загальної середньої освіти вздовж лінії розмежування Донецької області та 29 – 
Луганської. Загальна кількість розповсюджених навчальних посібників-книг у вигляді коміксу для учнів 
середньої школи складає 7 911 одиниць у закладах загальної середньої освіти населених пунктів 
Донецької та Луганської областей. Додатково передані розмальовки для учнів початкових класів та 
щоденники для школярів 9-11 класів, а також посібники для використання в педагогічній діяльності 
«Мінна безпека». 

Проведено роз’яснювальну роботу для працівників КП «Попаснянський водоканал», ДП 
«Торецьквугілля», Щастинське РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», Щастинської дільниці 
Старобільського МРУЕГГ АТ «Луганськгаз» та Станично-Луганської дільниці Щастинського РЕМ ТОВ 
«Луганське енергетичне об’єднання», яким передали спеціально розроблені посібники для працюючого 
населення «Мінна безпека». Керівникам вищезазначених підприємств, а також керівникам військово-
цивільних адміністрацій міст Щастя, Торецьк, смт. Станиця Луганська, Нижньотеплівської та 
Широкинської сільських військово-цивільних адміністрацій передано попереджувальні (маркувальні) 
знаки для позначення небезпечних ділянок, забруднених або потенційно забруднених ВНП. 

Мінреінтеграції на регулярній основі розміщуються публікації з тематики мінної небезпеки, правил 
поведінки та навчання ризикам у періодичних друкованих виданнях громад Донецької та Луганської 
областей, розташованих на лінії розмежування. 

З березня 2021 року в Донецькій області розповсюджено 85 632 примірника газет у наступних 
громадах: Торецька міська територіальна громада, Мар’їнська міська територіальна громада, 
Слов’янська міська територіальна громада, Бахмутська міська територіальна громада, Краматорська 
міська територіальна громада, Мирноградська міська територіальна громада, Дружківська міська 
територіальна громада, Костянтинівська міська територіальна громада, Покровська міська 
територіальна громада. 

У Луганській області розповсюджено 26 800 примірників газет в Попаснянській міській 
територіальній громаді, Лисичанській міській територіальній громаді. 

Розроблено відеоролик про мінну небезпеку, покликаний привернути увагу суспільства до проблеми 
забруднення території України мінами та вибухонебезпечними предметами та навчити населення 
базовим правилам безпечної поведінки у разі їх виявлення. 

Міноборони у ІІ кварталі операторами ПМД, що виконують завдання в рамках виконання Плану 
заходів гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей, 
проінформовано 17 972 осіб (проведено 2 029 сесій). 

771.  Забезпечення реагування на випадки виявлення населенням 
боєприпасів та проведення планових робіт  з очищення 
території України від вибухонебезпечних предметів 

ДСНС 
Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Піротехнічними підрозділами ДСНС забезпечено оперативне реагування на всі випадки виявлення 

вибухонебезпечних предметів та виконання планових робіт з гуманітарного розмінування території 
України. Станом на 15.06.20 здійснено 4 304 виїзди, виявлено, вилучено та знешкоджено 26 330 од. 
ВНП, перевірено та розміновано 1 664 га території та 4,67 га акваторії.  

В зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей, групами розмінування:  
 ЗСУ знешкоджено (знищено) – 2822 вибухонебезпечних предмета, при цьому перевірено 

(очищено) – 87,95 га територій, обстежено – 87,95 га.; 
 ДССТ знешкоджено (знищено) – 598 вибухонебезпечних предметів, при цьому перевірено 

(очищено) – 4 га території, обстежено – 4 га.; 
 ДСНС знешкоджено (знищено) – 7 236 вибухонебезпечних предметів, при цьому обстежено 

– 590,39 га. 
Неурядовими організаціями в рамках реалізації Плану заходів з організації робіт гуманітарного 

розмінування, очищено 297699м2 (29,76 га), виявлено 598 вибухонебезпечних предметів 
772.  Забезпечення оснащення піротехнічних підрозділів ДСНС 

та груп розмінування і протидії саморобним вибуховим 
пристроям Збройних Сил сучасною технікою та 
обладнанням у межах виділених бюджетних коштів, 
міжнародної технічної і гуманітарної допомоги та інших 
джерел 

ДСНС 
Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги між ДСНС та ДРБ/ДГР «Підготовка та 

залучення до виконання робіт з гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів ДСНС – Фаза 2» 
передано набір фарби для маркування території; дошка сухостиральна магнітна для проведення 
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брифінгу – 4 шт, лазерний далекомір – 7 шт; програмне забезпечення для ПК; багатофункціональні 
принтери – 30 шт; оперативно-піротехнічні автомобілі Mitsubishi L-200 – 5 шт; зовнішній жорсткий 
диск -1 шт; ноутбук «Acer» - 1 шт; портативна радіостанція «Baofeng UV-5R» - 20 шт; навігатор Garmin 
– 13 шт. 

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги між ДСНС та ДРБ/ДГР «Навчання та 
введення команд розмінування у складі ДСНС – Фаза 2» протягом звітного періоду до ДСНС передано: 
комплект IT обладнання для облаштування операційної кімнати ГУ ДСНС України у Луганській 
області (системи для веб конференцій -2 шт, ноутбуки – 6 шт, персональний комп’ютер -1 шт та ін.); 
акумулятори для міношукачів – 72 шт; зарядні пристрої для акумуляторів – 6 шт; оперативно-
піротехнічні автомобілі Mitsubishi L-200 – 4 шт; комплект ІТ обладнання для облаштування операційної 
кімнати ГУ ДСНС України у Луганській області (ІР телефони – 6 шт, телевізор SAMSUNG – 2 шт, 
інтерактивна панель – 1 шт, багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro – 2 шт, принтер Epson – 
1шт, навігатор Garmin – 3 шт); портативна радіостанція «Baofeng UV-5R» - 7 шт; вартістю 4 326, грн; 
супутникова антена з системою автоматичного налаштування та автономним контролером «САНСА» - 
1 к-т; мобільний ретранслятор на базі «Motorola SLR 5500» - 1шт; автомобільна радіостанція «Motorola 
DM4601e» - 6 шт; портативна радіостанція «Motorola DP4801e» - 18 шт. 

Міноборони погоджено продовжено спільного з Координатором ОБСЄ проєкту «Розвиток 
потеніцалу України з ПМД у 2021 році». Погоджено залучення до спільного з ПРООН проєкту 
«Підтримка в справі нарощування потенціалу щодо інтегрованої ПМД на Сході України». 

773.  Забезпечення ведення обліку донесень щодо здійснення 
підрозділами ДСНС та Збройних Сил заходів щодо 
нетехнічного, технічного обстеження, реагування на 
випадки виявлення вибухонебезпечних предметів та 
виконання планових робіт з гуманітарного розмінування 

ДСНС 
Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Станом на 15.06.21 до загальної бази даних ДСНС внесено майже 2 680 донесень про виконання 

підрозділами ДСНС завдань за призначенням, із яких майже 530 донесень про проведення нетехнічного 
і технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та понад 2 
150 донесень щодо реагування на випадки виявлення населенням боєприпасів та виконання планових 
робіт із очищення територій від вибухонебезпечних предметів. 

Міноборони спільно з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування та 
Координатором проєктів ОБСЄ із залученням операторів ПМД, утворено робочу групу із створення та 
впровадження спільних (уніфікованих) форм звітності в системі управління інформацією ПМД. 

774.  Проведення навчання особового складу піротехнічних 
підрозділів ДСНС та груп розмінування та протидії 
саморобним вибуховим пристроям Збройних Сил відповідно 
до міжнародних стандартів протимінної діяльності (ІМAS) 

ДСНС 
Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги між ДСНС та ДРБ/ДГР «Підготовка та 

залучення до виконання робіт з гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів ДСНС – Фаза 2», 
проведено:  

 навчальний курс за напрямком управління інформацією у протимінній діяльності «Microsoft 
Access 2016» для 60 фахівців ДСНС;  

 курс з гуманітарного розмінування (ручне розмінування/очищення району бойових дій) для 
29 фахівців піротехнічних підрозділів ДСНС на базі Міжрегіонального центру гуманітарного 
розмінування та швидкого реагування ДСНС;  

 курс для 8 медичних працівників ДСНС на базі Міжрегіонального центру гуманітарного 
розмінування та швидкого реагування ДСНС;  

 курс за напрямком управління інформацією у протимінній діяльності «Data Anylisis» для 60 
фахівців ДСНС.  

 навчальний курс за напрямком управління інформацією у протимінній діяльності «QGIS» 
для 60 фахівців ДСНС; 

 направлено представника ДСНС до м. Сківе (Королівство Данія) для участі у курсі 
знешкодження вибухонебезпечних предметів третього рівня IMAS (EOD IMAS Level 3). 

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги з Координатором проєктів ОБСЄ в 
Україні «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності» проведено:  

 тренінг з нетехнічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними 
предметами, що проводиться фахівцями Женевського міжнародного центру з гуманітарного 
розмінування (на базі Об’єднаного навчально-тренувальний центру Сил підтримки ЗСУ, для 
особового складу ЗСУ, ДССТ, ДСНС, неурядових операторів;  

 практичну частину тренінгу з нетехнічного обстеження територій, імовірно забруднених 
вибухонебезпечними предметами на базі МЦГРШР ДСНС (6 фахівців ДСНС); 

 навчання тренерів з інформування про мінну небезпеку на базі МЦГР ШР ДСНС за участі 
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представників Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування (4 фахівці 
ДСНС); 

 тренінг з геоінформаційних систем в Офісі компанії ESRI, м. Київ (4 фахівці ДСНС). 
У рамках реалізації проєкту Трастового фонду НАТО із знешкодження вибухонебезпечних 

предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям: 
забезпечено у режимі онлайн участь 10 представників ДСНС у навчальному семінарі «Підходи 

НАТО до протидії саморобним вибуховим пристроям»; 
проведено інструкторами НАТО навчальний тренінг з протидії саморобним вибуховим пристроям 

«Пошук в середині будівель та на території населених пунктів» та тренінгу з інформування «Підготовка 
інструкторів для проведення інформування щодо загрози застосування саморобних вибухових 
пристроїв» на базі МЦГРШР ДСНС за участі 12 представників ДСНС.  

Міноборони здійснено планування проведення навчального тренінгу «Дії на місці події після 
застосування саморобних вибухових пристроїв» для особового складу ЗСУ та ДССТ у в/ч Т0500 (м. 
Чернігів). 

Скоординовано проведення: 
 навчального тренінгу з протидії саморобним вибуховим пристроям “Пошук всередині 

будівель та на території населених пунктів” в рамках Трастового фонду НАТО із 
знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям” 
(м. Мерефа, Харківська обл.); 

 навчального тренінгу “Підготовка інструкторів для проведення інформування щодо загрози 
застосування саморобних вибухових пристроїв” в рамках Трастового фонду НАТО із 
знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям” 
(м. Мерефа, Харківська обл.).  

 

ЦІЛЬ 2.11.3.  

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій  

сумісні з підрозділами відповідних органів держав — членів НАТО  

та держав — членів ЄС 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

775.  Забезпечення участі фахівців та команд ДСНС у 
міжнародних навчаннях, семінарах, тренінгах та інших 
навчально-практичних заходах у рамках співробітництва з 
НАТО, ЄС, ООН та іншими міжнародними організаціями 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Здійснювалася підготовка сил і засобів ДСНС до участі у міжнародних навчаннях НАТО з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій "Північна Македонія 2021". Проведення навчань заплановано у період 
з 20 по 23 вересня 2021 року в м. Охрид, Північної Македонії. 

Взято участь в он-лайн консультаціях з представниками Євроатлантичного координаційного центру 
з реагування на катастрофи, під час яких учасників ознайомлено з сценарієм навчань, організаційними 
та фінансовими умовами участі у навчаннях для країн-членів та держав-партнерів НАТО. 

Здійснювалася підготовка до проведення в Україні 20-23.09.21 спільних з НАТО командно-штабних 
навчань з протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі у Чорноморському регіоні 
«Непорушна стійкість» (м. Одеса). 

26-27.05.21 представники ДСНС взяли участь у командно-штабних навчаннях з відпрацювання дій 
ЦОВВ в умовах надзвичайної ситуації в рамках Програми ЄС щодо попередження, готовності та 
реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру для країн східного 
партнерства ЄС (PPRD East III). 

776.  Забезпечення взаємодії з Євроатлантичним координаційним 
центром НАТО з реагування на природні лиха та катастрофи 
(EADRCC) та Координаційним центром реагування на 
надзвичайні ситуації (ERCC) з метою надання або залучення 
гуманітарної допомоги у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, спричинених катастрофами техногенного, 
природного характеру та воєнними діями 

ДСНС 
 

Виконано 

Хід виконання:  
У цілодобовому режимі оперативно-черговою службою ДСНС здійснюється інформаційна взаємодія 

у разі отримання запитів про допомогу, негайний їх переклад та інформування керівництва служби 
щодо отриманих запитів. 

777.  Проведення засідань спільних комісій у рамках ДСНС Виконано 
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двосторонніх міжурядових угод України про 
співробітництво у галузі запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків з 
державами, що межують з Україною 

 

Хід виконання:  
У рамках Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва 

ДСНС налагоджено взаємодію з компанією “ДЕСОТЕЛЬ” та її філією “Ешель Ріффо” 
(DESAUTEL/Echelles Riffaud) щодо реалізації проєкту з постачання пожежних автодрабин для потреб 
ДСНС. Готується проєкт інвестиційної Угоди, відповідно до п. 2 Підсумкової декларації 8-го засідання 
Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва.  

13.05.21 підписано Рамкового договору між Урядом України та Урядом Франції щодо офіційної 
підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України 
від надзвичайних ситуацій. За Уряд України Рамковий договір підписав Міністр внутрішніх справ, за 
Уряд Франції - Міністр економіки, фінансів і відродження Франції. Триває процедура ратифікації 
Рамкового договору. 

У рамках Українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва 
ДСНС вживає заходів з метою удосконалення спроможностей в галузі реагування на надзвичайні 
ситуації, зокрема проводиться робота з вивчення шляхів оснащення власних підрозділів сучасними 
засобами пожежно-рятувальної техніки світового рівня, а саме технікою для гасіння пожеж та 
рятування людей у висотних будівлях. 

За результатами візиту делегація ДСНС до Італії, зокрема  візит до провідної компанії Cela Industry - 
виробника пожежних автомобілів з колінчастими підіймачами, визначено технічні характеристики 
пожежних автомобілів з колінчастими підіймачами та їх комплектацію, можливих до постачання для 
потреб ДСНС. 

10.06.21 підписано Протокол про наміри між ДСНС України та компанією Cela Industry про 
співробітництво в галузі виробництва пожежно-рятувальної техніки (пожежно-рятувальних 
автопідіймачів) для власних потреб. За ДСНС Протокол про наміри підписано Головою ДСНС, за 
компанію Cela Industry — генеральним директором.  
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.12.  

Сучасна та ефективна Служба безпеки України  

спроможна на достатньому рівні забезпечувати державну безпеку 

 

 

 

 

 

Виконано    33,3% 

Триває виконання              66,7% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 2.12.1.  

Служба безпеки України забезпечує ефективну протидію загрозам  

у сфері державної безпеки України з неухильним дотриманням прав  

і свобод людини і громадянина 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

778.  Забезпечення поетапної розбудови єдиного інформаційного 
простору СБУ з упровадженням новітніх інформаційних 
технологій 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Реалізуються заходи з вдосконалення програмного й технологічного забезпечення інформаційних 

продуктів, що використовуються в СБУ:  
 в діяльність упроваджуються сучасні програмні засоби аналітичної обробки даних про 

переміщення автотранспортних засобів об’єктів оперативної зацікавленості з використанням 
Комплексної системи відеоспостереження м. Києва та порталу відкритих даних data.gov.ua; 

 виконується дослідна експлуатація Системи електронного документообігу підрозділів ЦУ СБУ 
(СЕД), а також заходи із забезпечення взаємодії СЕД із Системою електронної взаємодії органів 
виконавчої влади; 

 вживаються заходи з нормативно-правого врегулювання доступу СБУ до державних 
інформаційних ресурсів та з організації підключення до них нових користувачів.  

 продовжено впровадження сучасних програмних засобів аналітичної обробки даних про 
переміщення автотранспортних засобів з використанням інформації Комплексної системи 
відеоспостереження м. Києва та порталу відкритих даних data.gov., зазначені програмні засоби 
поширюються в регіональних органах СБУ з використанням інформації комплексних систем 
відеоспостереження “Безпечне місто” / “Безпечна область”; 

 виконується державна експертиза комплексної системи захисту інформації Системи 
електронного документообігу підрозділів СБУ на відповідність вимогам технічного завдання та 
нормативних документів, що регулюють технічний захист інформації;  

 здійснюються заходи нормативно-правого врегулювання доступу СБУ до державних 
інформаційних ресурсів. 

779.  Удосконалення освітніх програм підготовки фахівців СБУ у 
сфері інформаційно-аналітичної діяльності з урахуванням 
досвіду спеціальних служб держав — членів НАТО 

СБУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
З метою вдосконалення інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців СБУ, 

33,3 

66,7 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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здійснено перегляд та оновлення: 
 освітніх програм спеціальності Національна безпека (забезпечення державної безпеки в 

інформаційній сфері (організація захисту інформації з обмеженим доступом) першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;  

 робочих програм навчальних дисциплін відповідних освітніх програм, зокрема з дисципліни 
«Інформаційне забезпечення управлінської діяльності» шляхом розширення практичної 
складової, спрямованої на формування інформаційно-аналітичних навичок роботи в мережі 
Інтернет, пошуку та верифікації інформації, підготовки аналітичних документів. 

Вжито організаційних заходів щодо створення на базі Національної академії СБУ Центру 
професійної сертифікації кадрів СБУ, насамперед на базі стандартів НАТО 

780.  Забезпечення опрацювання механізмів та шляхів 
впровадження інституту “оперативних аналітиків” у 
практичну діяльність підрозділів СБУ на основі сучасних 
практик спеціальних служб держав — членів НАТО 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Робочою групою у складі експертів СБУ ведеться робота із напрацювання пропозицій щодо 

унормування статусу і діяльності оперативних аналітиків на рівні регіональних органів та підрозділів 
Центрального управління СБУ. 

У травні 2021 року у контексті взаємодії з іноземними партнерами з питань упровадження 
передових інструментів/практик та методологій стратегічного планування в системі державних 
інституцій представниця СБУ взяла участь у тренінгу з форсайту програми "Лідерство в управління 
змінами". Захід проводився за підтримки КМЄС та Женевського центру політики безпеки (DCAF). 

781.  Здійснення організаційних заходів з удосконалення та 
адаптації системи моніторингу, аналізу, прогнозування, 
моделювання та підтримки прийняття рішень у сфері 
національної безпеки і оборони за єдиною методикою 
оцінювання загроз державній безпеці 

СБУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Штабом Антитерористичного центру при СБУ відпрацьовано алгоритм моніторингу ситуації в 

державі на предмет аналізу та оцінки стану і тенденцій поширення тероризму в Україні, вчинення 
терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою, на підставі якого 
приймається рішення про встановлення, зміну або скасування рівня терористичної загрози, що 
ґрунтується на системному аналізі внутрішніх та зовнішніх загроз за територіальним принципом.  

Моніторинг здійснюється в режимі 24/7, щомісячно, щоквартально, щорічно. Відповідно до 
Постанови КМУ від 18.02.16 №92 «Про затвердження Положення про єдину державну систему 
запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків» встановлені 
наступні рівні терористичних загроз: «СІРИЙ», «СИНІЙ», «ЖОВТИЙ» та «ЧЕРВОНИЙ».  

СБУ опрацьовано та: 
 надіслано до РНБО зауваження щодо проекту Концепції розвитку системи підготовки 

фахівців для захисту критичної інфраструктури, включаючи її кіберзахист та кібербезпеку.  
 погоджено проект наказу ДССЗЗІ “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань 

проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних 
інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом”.  

 направлено до ДССЗЗІ пропозиції та зауваження до проектів Положення про Організаційно-
технічну модель кіберзахисту  та постанови Кабінету Міністрів України “Питання 
впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту” (погоджено проект із 
зауваженнями). 

 направлено до Міненергетики пропозиції та зауваження до проектів Концепції забезпечення 
кібербезпеки в енергетичній галузі України на 2021–2024 роки та розпорядження Кабінету 
Міністрів України про її схвалення (погоджено проект із зауваженнями). 

 поінформовано ДССЗЗІ про відсутність зауважень і пропозицій до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про організаційно-технічну 
модель кіберзахисту”. 

 надіслано до МЗС зауваження до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” щодо включення 
Міністерства закордонних справ України до переліку основних суб’єктів національної системи 
кібербезпеки”.  

 погоджено проект наказу ДССЗЗІ  “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань 
проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних 
інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом”. 

782.  Розроблення проекту методики систематизації проведення 
ситуаційного аналізу як ефективного інструменту 
своєчасного виявлення в інформаційному середовищі 

СБУ 
 

Виконано 
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гібридних загроз державній безпеці 

Хід виконання:  
Ситуаційним центром СБУ оновлені алгоритми тематичного моніторингу та опрацювання 

матеріалів медіа. 

783.  Забезпечення впровадження окремих методик ситуаційного 
аналізу в системі СБУ 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Вжито заходів із подальшого удосконалення методик пошуку, обробки та дослідження інформації з 

відкритих джерел, а також впровадження окремих відповідних методик інформаційного пошуку та 
ситуаційного аналізу підрозділами СБУ. 

784.  Продовження за підтримки НАТО проведення заходів щодо 
посилення взаємодії з Головним ситуаційним центром та 
ситуаційними центрами міністерств, інших складових 
сектору безпеки і оборони 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває опрацювання питань функціонування розгорнутої інформаційно-аналітичної системи. 

785.  Розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на 
імплементацію положень Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про Службу безпеки України” 
щодо удосконалення організаційно-правових засад 
діяльності СБУ 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Подано пропозиції до проєкту Закону України «Про Службу безпеки України». На постійній основі 

забезпечено  представництво у складі робочої групи СБУ з питань реформування спецслужби 
(законопроект № 3196-д). Заходи щодо виконання цього пункту можуть здійснюватись після прийняття 
Верховною Радою України відповідного законодавчого акта, спрямованого на реформування СБУ. 
Наразі відповідний законопроект № 3196-д готується до розгляду парламентом у другому читанні. 

786.  Здійснення поетапної розбудови захищеної 
телекомунікаційної інфраструктури для впровадження 
електронних систем комунікації та обігу інформації 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Триває робота в рамках поетапної розбудови захищеної телекомунікаційної інфраструктури для 

впровадження електронних систем комунікації та обігу інформації: отримано позитивний експертний 
висновок, підготовлено проект специфікації для закупівлі послуг із добудови відповідних сегментів.    

787.  Впровадження сучасних методів та ІТ-технологій у процеси 
здобуття, обробки та аналізу інформації в інтересах 
забезпечення державної безпеки 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Реалізуються заходи з вдосконалення програмного й технологічного забезпечення інформаційних 

продуктів, що використовуються в СБУ.  
Спільно з Національною академією СБУ на потоках підвищення кваліфікації особового складу 

розроблено та впроваджено навчальні тренінги із вивчення сучасних методів та програмних продуктів, 
які використовують іноземні партнері в інформаційно-аналітичної діяльності. 

З метою підготовки пропозицій до реалізації пілотного проекту зі створення єдиної інформаційно-
аналітичної системи автоматизації документообігу СБУ вживаються заходи з розробки спеціалізованого 
банку даних: 

 обстежено об’єкти інформатизації та підготовлено техніко-економічне обґрунтування 
модернізації;  

 затверджено архітектурну схему функціонування для імплементації результатів цього 
обстеження; 

 розроблено проект Технічного завдання, проект вимог до виконавців робіт та рекомендацій 
до процедури закупівлі послуг 

788.  Удосконалення керівних документів щодо реалізації 
політики кадрового забезпечення та управління людськими 
ресурсами в системі СБУ відповідно до змін у законодавстві 

СБУ 
 

Виконано 

Хід виконання:  
З метою упорядкування питань кадрового забезпечення та організації процесу управління кар'єрою 
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персоналу, застосовуючи системний підхід при формуванні кваліфікаційних вимог військових посад в 
СБУ та використовуючи досвід окремих спецслужб зарубіжних партнерів, здійснено розробку 
Довідника кваліфікаційних характеристик до типових військових посад СБУ, затверджений наказом 
Центрального управління СБУ, яким охоплено весь перелік військових посад, які використовуються у 
системі Служби. 

Наказом Центрального управління СБУ було внесено зміни у Перелік посад та тарифних розрядів 
військовослужбовців рядового складу, сержантського і старшинського складу СБУ, а саме 
запроваджена нова система цих посад. Введення нових посад рядового складу, сержантського і 
старшинського складу СБУ потребувало розробки кваліфікаційних характеристик до цих посад. 

У зв'язку з викладеним, СБУ здійснена робота щодо запровадження в Довіднику нових 
кваліфікаційних характеристик до посад рядового, сержантського і старшинського складу для 
просування по службі та забезпечення достатніх матеріальних умов для належного виконання ними 
посадових (службових) обов'язків, а також стимулювання досягнення цією категорією співробітників 
високих результатів в оперативно-службовій діяльності.  

З метою удосконалення кадрового менеджменту з урахуванням досвіду держав – членів ЄС і НАТО, 
наказом Центрального управління СБУ затверджено Інструкцію про порядок організації та проведення 
психологічного супроводження в системі роботи з особовим складом СБУ. 

789.  Вжиття заходів до подальшого удосконалення методики 
пошуку, обробки та дослідження інформації з відкритих 
джерел (OSINT) на основі практик спеціальних служб 
держав — членів НАТО 

СБУ 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Вжито заходи подальшого вдосконалення методик пошуку, обробки та дослідження інформації на 

основі технології OSINT відповідно до світових практик. 
За звітній період проведено 6 потоків підвищення кваліфікації співробітників СБУ з комплексного 

застосування методів та засобів OSINT: 
 співробітників ЦУ СБУ з комплексного застосування методів та засобів OSINT; 
 співробітників регіональних органів СБУ з комплексного застосування методів та засобів 

OSINT; 
 співробітників СБУ з поглибленим рівнем комплексного застосування методів та засобів 

OSINT: «Робота у середовищі Mind Manager»; 
 співробітників СБУ з поглибленим рівнем комплексного застосування методів та засобів 

OSINT: «Верифікація цифрового контенту (фото, відео)», по закінченню яких 95 осіб 
отримали свідоцтва. 

Співробітники Національної академії СБ України залучались до тактико-спеціальних навчань за 
темою «Організація взаємодії сил і засобів різної відомчої належності, що залучаються до проведення 
антитерористичної/контрдиверсійної операції по пошуку та знешкодженню диверсійно-розвідувальних 
(терористичних) груп на ВП «Хмельницька АЕС» та в її оточенні». 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2.13.  
Посилення розвідувальних спроможностей держави 

 

 

 

 

 

Виконано    31,6% 

Триває виконання              60% 

Скасовано / перенесено 8,6% 

ЦІЛЬ 2.13.1.  

Розвідувальні органи спроможні ефективно захищати національні  

інтереси держави від зовнішніх загроз 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

790.  Розроблення нових та/або внесення змін до актів 
законодавства для реалізації Закону України “Про розвідку” 

Служба зовнішньої 
розвідки  
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Виконано 

Хід виконання:  
У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про розвідку» СЗРУ здійснює роботу на плановій 

основі, відповідно до завдань Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки та доручення 
Прем’єр-міністра щодо розроблення пропозицій щодо внесення змін до діючих актів Президента 
України та Уряду України. Опрацьовується низка проектів нових відомчих нормативно-правових актів 
СЗРУ. 

ГУР Міноборони взято участь у розробленні та супроводженні: 
 Указів (проєктів Указів) Президента України – 4; 
 постанов (проєктів постанов) КМУ – 15; 
 наказів та директив Міноборони – 3; 
 проєкту Спільного наказу Міноборони та МОЗ – 1; 
 наказів (проєктів наказів) ГУР Міноборони – 7. 

791.  Приведення системи логістичного забезпечення у 
розвідувальних органах у відповідність із стандартами, які 
застосовуються в державах — членах НАТО 

розвідувальні органи 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Переопрацьовано (внесено зміни) наказ Міністра оборони від 26.12.07 № 697 “Про затвердження 

Положення про порядок забезпечення засобами розвідки Збройних Сил Україниˮ. Триває внесення змін 
до наказу Міноборони від 05.02.2015 № 51 “Про затвердження Положення з технічної експлуатації 
засобів розвідкиˮ 

СЗРУ з метою нормативно-правового удосконалення процесів логістичного забезпечення введені в 
дію два внутрішніх нормативно-правових акта, підготовлені керівні та розпорядчі документи, 
розроблені зміни до низки відомчих актів для виконання завдань за призначенням. 

Для визначення пріоритетних, стратегічних та першочергових напрямів логістичного забезпечення 
розвідувального органу затверджена Концепція на 2021-2025 роки. Одним із розділів Концепції 

31,4 

60 

8,6 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 



227 

 

передбачено розвиток інфраструктури в місцях постійної дислокації підрозділів СЗРУ та визначені 
прогнозовані видатки на проведення будівельних та ремонтних робіт. 

Унормовано внутрішнім нормативно-правовим актом організацію будівництва об’єктів в СЗРУ. 

792.  Створення у межах виділених асигнувань запасу 
матеріально-технічних засобів для забезпечення виконання 
поставлених завдань у мирний час та особливий період 
згідно із законодавством 

Служба зовнішньої 
розвідки  
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Виконано 

Хід виконання:  
Матеріально-технічне та логістичне забезпечення оперативно-службової діяльності структурних 

підрозділів СЗРУ здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань на 2021 рік, у межах 
встановлених норм належностей та Річного плану закупівель і додатку до нього. 

У Міноборони створено, у межах виділених асигнувань, запас матеріально-технічних засобів для 
забезпечення виконання поставлених завдань у мирний час та особливий період згідно з чинним 
законодавством. Проводяться закупівлі ОВТ та МТЗ відповідно до плану закупівель на 2021 рік. 
Здійснюється перехід на єдину систему кодифікації військового майна та класифікації матеріально-
технічних засобів, сумісну з системою НАТО.  

793.  Укладення договорів з виконавцями мобілізаційних завдань 
на постачання матеріально-технічних засобів на особливий 
період 

СЗРУ 
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міноборони відповідно до плану забезпечення засобами розвідки укладено три мобілізаційні 

договори з відповідними підприємствами оборонно-промислового комплексу на особливий період. 
СЗРУ ведеться робота щодо укладання договорів з виконавцями мобілізаційних завдань на 

постачання матеріально-технічних засобів на особливий період. 

794.  Запровадження принципу монетизації окремих видів 
забезпечення із збереженням інфраструктури, що 
забезпечувала зазначені види логістичного забезпечення 
лише для особливого періоду 

розвідувальні органи 
(крім Служби 
зовнішньої розвідки) 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

795.  Організація за окремими спеціальними програмами 
навчання на курсах підготовки та підвищення рівня 
професійної компетентності у відомчих закладах вищої 
освіти розвідувальних органів співробітників логістичних 
підрозділів розвідувальних органів 

розвідувальні органи  Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

796.  Проведення на постійній основі внутрішнього та 
зовнішнього аудиту щодо використання коштів 
розвідувальними органами 

СЗРУ 
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон- 
служби 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Головного управління розвідки 

Міноборони проведено 2 внутрішніх аудита (підпорядкована військова частина та державне 
підприємство). 

СЗРУ у січні направлено до Мінфіну звіт щодо результатів перевірки використаних коштів у 2020 
році. Здійснюється (триває) плановий внутрішній аудит щодо використання грошових видатків з 
виконання завдань в рамках державного оборонного замовлення. 

797.  Приведення організаційно-штатних структур 
розвідувальних органів у відповідність з нормами Закону 
України “Про розвідку” 

розвідувальні органи 
СБУ 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Заходи з удосконалення кадрового менеджменту в системі СБУ, у тому числі з урахуванням досвіду 

спеціальних служб держав-членів ЄС і держав-членів НАТО, можуть бути реалізованими після 



228 

 

визначення засад нової кадрової політики та реформування СБУ, а також у разі змін в актах 
законодавства. 

798.  Удосконалення порядку добору персоналу до 
розвідувальних органів з урахуванням вимог Закону 
України “Про розвідку” 

Служба зовнішньої 
розвідки 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Створення нового порядку вивчення кандидатів на службу (роботу) в СЗРУ планується після 

підписання Указу Президента України «Про Положення про проходження військової служби 
військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України» (проект НПА направлено на розгляд 
Президентові України 21.12.20). 

799.  Опрацювання питання можливого збільшення цивільної 
компоненти в розвідувальних органах 

розвідувальні органи Триває 
виконання 

Хід виконання:  
За результатами всебічного опрацювання питання можливого збільшення цивільної компоненти в 

СЗРУ, прийнято рішення щодо її недоцільності у зв’язку із запровадженням в Україні особливого 
періоду та існуванням вірогідності переведення Служби на штати воєнного часу. 

800.  Приведення співвідношення військовослужбовців та 
цивільних осіб до показників, прийнятих у державах — 
членах НАТО 

розвідувальні органи 
(крім Служби 
зовнішньої розвідки) 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

801.  Удосконалення системи мотивації до проходження служби в 
розвідувальному органі 

розвідувальні органи  
СБУ 

Виконано 

Хід виконання:  
Проведено дослідження та сформовано перспективну модель системи внутрішньої мотивації 

співробітників до проходження служби у розвідувальному органі Міноборони. У ІІ кварталі проведено 
перевірку перспективної моделі системи внутрішньої мотивації співробітників до проходження служби 
в розвідувальному органі Міноборони та відпрацьовано рекомендації щодо її удосконалення. 

Збільшено бюджетні призначення СЗРУ на близько 40%, що вплинуло на підвищення грошового 
забезпечення (заробітної плати) співробітників на 25-30%. 

3 метою покращення соціального захисту співробітників СЗРУ розпочато реалізацію проекту 
власного житлового будівництва на земельній ділянці в м. ІСиєві (тривають підготовчі заходи та 
процедури закупівлі робіт із розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво 
багатоповерхового житлового будинку). 

Здійснюється комплекс заходів щодо організації проведення конкурсів 3 придбання квартир для 
співробітників СЗРУ за рахунок виділених цільових бюджетних асигнувань. 

802.  Підготовка пропозицій щодо запровадження системи 
медичного страхування для працівників розвідувальних 
органів 

розвідувальні органи  Виконано 

Хід виконання:  
Головним управлінням розвідки Міноборони розроблено пропозиції щодо медичного страхування 

співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей та направлені за підписом Міністра оборони до 
МОЗ для включення до відповідного проєкту акта КМУ. 

У рамках запровадження системи медичного страхування для співробітників розвідувальних органів 
та членів їхніх сімей напрацьовано узгоджену позицію СЗРУ, яку 26.01.21 направлено на адресу МОЗ.  

803.  Впровадження сумісних алгоритмів системи професійної 
підготовки співробітників суб’єктів розвідувального 
співтовариства 

СЗРУ  
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до Спільного наказу Служби зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС та СБУ від 10.01.17 

№ 3/дск/17/дск/2/дск/2/дск “Про організацію взаємодії Служби зовнішньої розвідки, Міноборони, СБУ 
та Держприкордонслужби з питань формування та розміщення державного замовлення на підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітниківˮ (зареєстрований в Мінюсті від 08.02.17 № 
156/30024): 

 впроваджено оновлені форми підготовки та курси підвищення кваліфікації на базі Академії 
зовнішньої розвідки України; 
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 впроваджено алгоритми професійного навчання співробітників СЗРУ на базі вищих 
військових навальних закладів (Міноборони, Управління державної охорони); 

 у Воєнно-дипломатичній академії ім. Євгенія Березняка проходять навчання 13 
співробітників Держприкордонслужби. 

804.  Забезпечення приведення нормативно-правової бази щодо 
підготовки фахівців у сфері розвідувальної діяльності у 
відповідність із сучасними європейськими та 
євроатлантичними стандартами 

розвідувальні органи Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Подано на державну реєстрацію до Мінюсту наказ ГУР Міноборони від 17.05.21 № 6 «Про 

затвердження порядку призначення осіб на посади державної служби в ГУР Міноборони». 
З метою забезпечення набутого досвіду в Службі зовнішньої розвідки розробляється відомчий 

нормативно-правовий акт щодо системи професійної підгоовки співробітників Служби зовнішньої 
розвідки.  

805.  Розроблення та впровадження керівних документів щодо 
забезпечення дистанційного навчання відповідно до 
євроатлантичних практик 

Служба зовнішньої 
розвідки  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

ЦІЛЬ 2.13.2.  

Розвідувальні органи України ефективно взаємодіють між собою,  

з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства  

та із споживачами розвідувальної інформації 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

806.  Запровадження новітніх форм провадження розвідувальної 
діяльності 

розвідувальні органи Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

807.  Імплементація до міжвідомчої нормативної бази положень 
Закону України “Про розвідку”, що визначають взаємодію 
суб’єктів розвідувального співтовариства між собою та 
взаємовідносини розвідувальних органів з іншими 
державними органами, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами і організаціями 

Служба зовнішньої 
розвідки  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Напрацювання узгодженої та обґрунтованої позиції СЗРУ з виконання даного завдання здійснюється 

згідно із затвердженим відомчим планом про невідкладні і перспективні нормотворчі заходи Служби з 
реалізації законів України «Про розвідку» та «Про Службу зовнішньої розвідки України» на 2021 рік.  

У визначені терміни будуть сформовані пропозиції щодо порядку залучення суб’єктів 
розвідувального співтовариства до виконання розвідувальних завдань та механізму їх звітування про 
свою діяльність, пов’язану з таким залученням, а також порядку отримання СЗРУ інформації від 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої 
власності, в тому числі шляхом безпосереднього доступу до їхніх інформаційних, довідкових систем, 
обліків, реєстрів, банків або баз даних. 

808.  Продовження побудови захищеної телекомунікаційної 
мережі об’єднаної інформаційної системи розвідувальних 
органів, сумісної з Головним ситуаційним центром 

розвідувальні органи Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З грудня 2020 по березень 2021 СЗРУ придбала апарати спеціального призначення для з’єднання 

інформаційно-телекомунікаційної системи. Обладнання буде застосоване після надання Адміністрацією 
Держспецзв’язку Атестату відповідності. 

809.  Запровадження механізмів взаємодії між суб’єктами 
розвідувального співтовариства, Комітетом з питань 
розвідки, а також споживачами розвідувальної інформації 

Апарат РНБО Триває 
виконання 
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Хід виконання:  
Протягом поточного року проведено декілька засідань Комітету з питань розвідки, на яких 

розглянуті питання щодо удосконалення системи керівництва та координації розвідувального 
співтовариства, взаємодії з іншими державними органами, підприємствами, установами та 
організаціями України. 

25.05.21 ГУР Міноборони проведено робочу нараду з посадовими особами міністерств і відомств, 
які залучаються до роботи з інформаційними та інформаційно-аналітичними документами 
розвідувальних органів України, з метою удосконалення зворотного зв’язку з визначеними 
споживачами інформації. 

810.  Забезпечення переходу до проведення спільних 
розвідувальних заходів, операцій та оцінок за координації 
Комітету з питань розвідки 

Апарат РНБО Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Рішенням Комітету з питань розвідки (протокол № 3/2021) утворено тимчасові експертні робочі 

групи за визначеними напрямами, які виконують завдання з підготовки спільних розвідувальних оцінок 
та пропозицій щодо проведення спільних розвідувальних заходів. 

Головним управлінням розвідки Міноборони у взаємодії з іншими розвідувальними органами та 
СБУ опрацьовано та 03.03.21 направлено до РНБО спільну розвідувальну оцінку “Російська військова 
агресія проти України. Аналіз загроз для України у воєнній сфері з боку РФˮ. 

СЗРУ 18.02.21 направлено на адресу Апарату РНБО пропозиції шодо коригування Указу Президента 
України від 26.12.19 № 955-29т «Про порядок надання розвідувальними органами України 
розвідувальної інформації її споживачам» у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про 
розвідку».  

Виконання заходу здійснюється у рамках імплементації Національної розвідувальної програми на 
2021 – 2025 роки та Пріоритетних завдань розвідувальним органам України на 2021 рік, затверджених 
відповідними Указами Президента України з грифами обмеження «Цілком таємно». 

 

ЦІЛЬ 2.13.3.  
Взаємодія розвідувальних органів України із спеціальними  

службами держав — членів НАТО забезпечує обсяг інформації,  
який є достатнім для вчасного виконання завдань за призначенням 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

811.  Формування нових мотиваційний засад взаємодії з метою 
закріплення відносин взаємної довіри та основи для 
переходу на більш високий рівень співпраці 

розвідувальні органи Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

812.  Здійснення розвідувальних заходів протидії міжнародним 
терористичним та екстремістським організаціям у взаємодії 
із спеціальними службами держав — членів НАТО 

розвідувальні органи Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

813.  Проведення консультацій з відповідними органами держав 
— членів НАТО з метою отримання допомоги у розбудові 
сучасної матеріально-технічної бази Академії зовнішньої 
розвідки для модернізації системи підготовки фахівців 
розвідувальних органів 

Служба зовнішньої 
розвідки  

Скасовано  

Хід виконання:  
У зв’язку з пандемією COVID-19 зустрічі з відповідними структурами держав – членів НАТО на 

експертному рівні обмежено до покращення епідеміологічної ситуації. 

814.  Проведення консультацій з відповідними органами держав 
— членів НАТО з метою оволодіння новими і 
вдосконалення наявних напрямів і форм взаємодії 
розвідувальних органів з партнерськими спеціальними 
службами держав — членів НАТО 

Апарат РНБО Виконано 

Хід виконання:  
Опрацьовані в Апараті РНБО на виконання завдання пропозиції щодо пріоритетних напрямів 

співробітництва зі спецслужбами держав – партнерів та міжнародними організаціями включені до 
Пріоритетних завдань розвідувальним органам України на 2021 рік, затверджених відповідним Указом 
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Президента України.  
Міноборони проведено аналіз та визначено перспективні напрями взаємодії зі спеціальними 

службами держав-партнерів та міжнародними організаціями: 
 надання ГУР Міноборони консультативно-дорадчої допомоги з питань розбудови та 

удосконалення системи воєнної розвідки України з урахуванням позитивного передового 
досвіду розвідувальних структур держав – членів Альянсу; 

 здійснення підготовки представників ГУР Міноборони на спеціалізованих курсах за 
програмами підготовки НАТО, проведення спільних тренувань. 

Міноборони проведено семінар з представниками спеціальної служби Міноборони Великої Британії. 
Під час заходу підготовлено спільну розвідувальну оцінку “Росія: прогноз дій на українському 
напрямкуˮ. Проведено обмін досвідом з організації інформаційно-аналітичної діяльності та отримано 
практичні навички відпрацювання інформаційних документів за стандартами НАТО. 

Відбулась робоча зустріч з представниками спеціальної служби Міжнародного секретаріату НАТО, 
під час якої проведено брифінг стосовно безпекової та оперативної обстановки довкола України. 
Досягнуто домовленості щодо щотижневого інформування представників спецслужби МС НАТО, а 
також підготовки спільної розвідувальної оцінки на адресу Комітету з питань розвідки. 

СЗРУ проводилася низка зустрічей з представниками партнерських спеціальних структур держав – 
членів НАТО, акредитованими в Україні. Обговорені практичні кроки з організації і проведення 
упродовж 2021 року тренінгів для співробітників СЗРУ із залученням іноземних фахівців за напрямами 
«інформаційна аналітична робота», «оперативна підготовка», «мовна підготовка». Домовленості 
дістануть реалізації після послаблення карантинних обмежень, виликаних пандемією COVID - 19. 

Виконання заходу здійснюється у рамках імплементації Національної розвідувальної програми на 
2021 – 2025 роки та Пріоритетних завдань розвідувальним органам України на 2021 рік, затверджених 
відповідними Указами Президента України з грифами обмеження «Цілком таємно». 

815.  Забезпечення практичного впровадження набутого досвіду 
розвідувальних органів держав — членів НАТО щодо 
управління розвідувальною діяльністю та системою 
підготовки персоналу 

СЗРУ 
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З метою забезпечення набутого досвіду в СЗРУ розробляється відомчий нормативно-правовий акт 

щодо системи професійної підгоовки співробітників Служби зовнішньої розвідки. 
Представники ГУР Міноборони взяли участь у: 

 курсі підготовки старших аналітиків (методологія розвідувально-інформаційної діяльності) 
за стандартами НАТО (02-19.02.21); 

 курсі експертів-менеджерів (22-26.02.21); 
 курсі “Основи інформаційно-аналітичної діяльності за стандартами НАТОˮ (26.02-10.03.21). 

Триває підготовка 13 співробітників ГУР Міноборони у навчальних закладах та центрах підготовки 
держав-членів НАТО (у тому числі за програмою IMET та в рамках програм двостороннього 
співробітництва). 

Здійснюється мовна підготовка 41 співробітника ГУР Міноборони. 

816.  Залучення консультативно-дорадчої допомоги фахівців 
держав — членів НАТО для впровадження в Академії 
зовнішньої розвідки спеціальних тренінгів з підвищення 
рівня професійної компетентності відповідно до 
євроатлантичної практики 

СЗРУ 
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордонслужб
и 

Виконано 

Хід виконання:  
З метою підвищення рівня професійної компетентності та впровадження нових методик у 

навчальний процес, представники Академії зовнішньої розвідки України брали участь у: 
 вебінарі «Питання державної таємниці в українському контексті», організований 

Женевським Центром демократичного контролю за збройними силами (DCAF). Матеріали 
презентацій безпекових експертів впроваджено в навчальну програму;  

 семінарі-практикумі, який проводився за сприяння Об’єднаного розвідувального комітету 
Великобританії на базі Центру оборонних реформ. Здобутий досвід здійснення колективного 
аналізу актуальних для сектору безпеки і оборони України проблематик впроваджено у 
навчальний процес;  

 науково-практичній конференції «Актуальні питання роботи з персоналом у складових 
сектору безпеки та оборони», організованої Національною академією Нацгвардії;  

 тренінгу «Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки і оборони», 
організованої науково-дослідним центром Стратегічних комунікацій НУОУ ім. І. 
Черняховського. 

Здійснено модернізацію системи курсової підготовки персоналу воєнної розвідки України. За 
досвідом держав-членів НАТО започатковано розподіл курсів підвищення кваліфікації на лідерські 
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курси відповідних рівнів та курси набуття спроможностей. На даний час проводяться курси підготовки 
L-3 (оперативного рівня). Навчання на курсах розпочалися у лютому 2021 року. 

817.  Забезпечення використання іноземних методик у відомчих 
навчальних закладах для підготовки персоналу 
розвідувальних органів 

Служба зовнішньої 
розвідки  
Міноборони  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
СЗРУ на підставі отриманих в грудні 2020 року Методичних рекомендацій з інтегрування гендерних 

підходів в систему підготовки фахівців сектору безпеки і оборони України (презентованих Урядовим 
офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ), тривають заходи 
щодо впровадження гендерної обізнаності у навчальні плани Академії зовнішньої розвідки України. 
Гендерна тематика включена до курсів підвищення кваліфікації співробітників української розвідки. 

 
818.  Впровадження сучасних інформаційних технологій та 

програмного забезпечення в освітню діяльність Академії 
зовнішньої розвідки 

Служба зовнішньої 
розвідки  
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
З метою удосконалення навчального процесу Академії зовнішньої розвідки України, здійснено 

напрацювання питань взаємодії з керівництвом української інформаційно-аналітичної структури, з 
метою залучення інформаційного ресурсу в інтересах наукової, науково-педагогічної діяльності 
установи. 

819.  Запровадження регулярного мовного та професійного 
навчання співробітників Служби зовнішньої розвідки у 
навчальних центрах держав — членів НАТО 

Служба зовнішньої 
розвідки  
 

Виконано 

Хід виконання:  
На постійній основі здійснються підготовка фахівців СЗРУ за участі іноземних партнерів як в 

навчальних центрах держав – членів НАТО, так і на території України з різних напрямів підготовки та 
підвищення рівня володіння іноземними мовами. Ця робота регламентується відомчим нормативно-
правовим актом СЗРУ. 

 

ЦІЛЬ 2.13.4.  

Обмін розвідувальною інформацією між Україною,  

державами — членами НАТО та відповідними органами НАТО  

здійснюється на взаємовигідній основі 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

820.  Здійснення паритетного обміну розвідувальною 
інформацією між Україною та державами — членами 
НАТО, а також відповідними органами Альянсу стосовно 
загроз національній, європейській та світовій безпеці, 
життю і здоров’ю громадян України за кордоном, гібридних 
загроз з боку Російської Федерації та протистоянні 
російській інформаційній агресії 

Служба зовнішньої 
розвідки  
 

Виконано 

Хід виконання:  
СЗРУ налагоджено регулярний інформаційний обмін з іноземними партнерами з актуальних питань 

обопільної зацікавленості, зокрема шодо загроз національній, європейській та світовій безпеці.  
У І кварталі загальний обсяг отриманих від спеціальних (розвідувальних) служб державчленів 

НАТО інформаційних матеріалів на 7% перевищив обсяг підготовлених відомостей, переданих 
українською стороною. 

821.  Проведення консультацій з відповідними органами держав 
— членів НАТО з метою визначення обсягу і потреб в 
обміні інформацією, що становить взаємний інтерес 

СЗРУ 
 

Виконано  

Хід виконання:  
Перелік питань інформаційного обміну між СЗРУ та спецслужбами держав-членів НАТО постійно 

актуалізується у процесі двосторонніх контактів з офіційними представниками відповідних іноземних 
партнерів в Україні, а також шляхом регулярної передачі (отримання відпартнерів) конкретних 
інформаційних запитів. 

822.  Запровадження проведення оцінки ефективності та розвідувальні органи Триває 
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практики корегування заходів щодо обміну розвідувальною 
інформацією під час співробітництва із спеціальними 
службами держав — членів НАТО 

 виконання 

Хід виконання:  
Зважаючи на обмежену можливість проведення заходів міжнародного співробітництва  в режимі 

обміну робочими групами через загрозу поширення COVID-19, Міноборони впроваджено практику 
систематичного обміну розвідувальною інформацією зі спеціальними службами держав-членів НАТО 
шляхом проведення інформаційних брифінгів представникам спецслужб держав – членів НАТО, які 
акредитовані в Україні, на теми, що становлять взаємний інтерес. За результатами брифінгів 
проводиться оцінка та корегування заходів з обміну розвідувальною інформацією. У ІІ кварталі 
проведено 6 робочих зустрічей, на яких скореговані питання з обміну розвідувальною інформацією. 

823.  Проведення консультацій з відповідними органами держав 
— членів НАТО з метою вивчення застосовуваних у таких 
державах методик оцінювання зовнішніх загроз 
національній, європейській та світовій безпеці 

Служба зовнішньої 
розвідки  
 

Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з пандемією COVID-19 зустрічі з відповідними структурами держав-членів НАТО на 

експертному рівні обмежено до покращення епідеміологічної ситуації. 

824.  Проведення консультацій з відповідними органами держав 
— членів НАТО з метою вивчення застосовуваних у таких 
державах критеріїв оцінки розвідувальної інформації та 
вимог щодо підготовки та оформлення інформаційних 
документів, що надаються споживачам розвідувальної 
інформації 

Служба зовнішньої 
розвідки  
 

Перенесено 

Хід виконання:  
У зв’язку з пандемією COVID-19 зустрічі з відповідними структурами держав-членів НАТО на 

експертному рівні обмежено до покращення епідеміологічної ситуації. 
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Розділ ІІI. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3.1.  
Ефективна політика планування та управління ресурсами  

в секторі безпеки і оборони України з використанням  
сучасних євроатлантичних підходів 

 

 

 

 

 

Виконано    27,3% 

Триває виконання              27,3% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 3.1.1.  
Система планування, управління та обліку дає змогу забезпечити якісне управління 

фінансовими ресурсами у сфері безпеки і оборони України 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

825.  Проведення моніторингу стратегічних цілей складових 
сектору безпеки і оборони та забезпечення їх узгодження з 
наявним бюджетним фінансуванням 

складові сектору 
безпеки і оборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Відповідно до стандартів НАТО є дві вимоги щодо оборонного бюджету: видатки на оборону 

повинні становити не менше 2% ВВП, на розвиток озброєння повинно спрямовуватися 20% оборонних 
витрат. 

Законом України “Про державний бюджет України на 2021 рікˮ затверджено видатки на оборону та 
національну безпеку в обсязі 267,3 млрд грн, що становить 5,93% ВВП. 

Цей ресурс передбачено спрямувати: 
 144,0 млрд грн (3,20% ВВП) – на оборону; 
 123,2 млрд грн (2,73% ВВП) – на безпеку. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено видатки:  
 Міноборони у сумі 117,6 млрд грн: 73,2 млрд грн (62%) – утримання персоналу ЗСУ (оплата 

праці, харчування, обмундирування), 22,8 млрд грн (20%) – розвиток, закупівля, 
модернізація та ремонт озброєння і військової техніки, 14,5 млрд грн (12%) – експлуатаційні 
витрати ЗСУ, 7,1 млрд грн (6%) – відновлення та розвиток інфраструктури. 

 ДСНС за загальним фондом у сумі 14 млрд 936,782 млн грн, що складає 45,6% потреби, але 
на 790,5 млн. грн. більше порівняно з 2020 роком. На оплату праці з нарахуваннями 
передбачено у держбюджеті на 2021 рік видатки у сумі 13 млрд 539,7 млн грн, які 
забезпечують виплату у повному обсязі особам рядового і начальницького складу грошового 
забезпечення, винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в 
умовах особливого періоду, винагороди за розшук, розмінування і знешкодження 
вибухонебезпечних предметів та інших виплат. 

 Нацгвардії за загальним фондом в обсязі 12 779,9 млн грн, в т.ч. за напрямками 1) озброєння 
та військова техніка – 6,4%; 2) персонал – 77,6%; 3) інфраструктура – 3,4%; 4) експлуатаційні 
витрати – 12,6%.  

27,3 

72,7 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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 Нацполіції за бюджетними програмами 1007010 «Керівництво та управління діяльністю 
Національної поліції України і 1007020 «Забезпечення діяльності підрозділів, установ та 
закладів Національної поліції України» та складають 34 578,06 млн грн, що становить 41% 
від нормативної потреби в коштах. Здійснено розподіл видатків, передбачених для 
Нацполіції на 2021 рік та затверджено Головою Національної поліції. 

Міноборони під час оборонного огляду проведено розрахунки вартості спроможностей (носіїв 
спроможностей) окремо за кожним носієм спроможності за складовими: “персоналˮ, “озброєння та 
військова технікаˮ, “інфраструктураˮ, “експлуатаційні витратиˮ. Зазначені розрахунки 
використовуються під час розроблення проєктів стратегічних і програмних документів розвитку ЗСУ, 
остаточна редакція яких грунтуватиметься на визначених стратегічних цілях розвитку сил оборони 
України, які будуть затверджені та узгоджені з бюджетним фінансуванням. 

Надано звіт (вих. № 220/10 від 05.01.21) до КМУ та Апарату РНБО щодо забезпечення 
першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними 
напрямами розвитку сектору безпеки і оборони відповідно достандартів НАТО. 

03.03.21 затверджено розпорядження КМУ № 183-р «Про розподіл кощтів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою 6621030 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
СЗРУ на 2021 рік».  

Збільщено бюджетні призначення СЗРУ близько 40%, що вплинуло на збільщення грощового 
забезпечення (заробітної плати) на 25-30%. Видатки розвитку збільщилися приблизно на 53%, які 
будуть спрямовані на розбудову ефективної розвідки. 

826.  Розроблення планів утримання та розвитку Збройних Сил на 
2021 рік, у яких передбачено раціональний розподіл витрат 
на розвиток, бойову підготовку, оперативні дії 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
План утримання та розвитку ЗСУ на 2021 рік розроблено та затверджено Міністром оборони 

16.04.21. 
Відповідно до Плану утримання та розвитку ЗСУ видатки Міноборони на 2021 рік сплановано у сумі 

117,6 млрд грн: 
 73,2 млрд грн (62,2 %) – утримання персоналу ЗСУ (оплата праці, харчування, 

обмундирування); 
 22,8 млрд грн (19,5 %) – розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння і військової 

техніки; 
 14,5 млрд грн (11,9 %) – експлуатаційні витрати ЗСУ; 
 7,1 млрд грн (6,4 %) – відновлення та розвиток інфраструктури. 

827.  Розроблення орієнтовного плану утримання та розвитку 
Збройних Сил на 2022 рік та два наступних роки 

Міноборони 
 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Орієнтовний план утримання та розвитку ЗСУ на 2022 рік та два наступні роки розроблено та 

передано на погодження Головнокомандувачу ЗСУ (затвердження очікується у ІІІ кварталі). 

828.  Надання в установленому порядку на затвердження Радою 
національної безпеки і оборони України звіту про результати 
проведення оборонного огляду та опрацювання проекту 
Стратегії воєнної безпеки України 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Звіт про результати проведення оборонного огляду Міноборони затверджено рішенням РНБО та 

введено в дію Указом Президента України від 24.03.20 № 106.  
Підготовлена Міноборони Стратегія воєнної безпеки України затверджена Указом Президента 

України від 25.03.21 № 121 (цим Указом визначено втрату чинності Воєнної доктрини України (Указ 
Президента України від 24.09.15 № 555) та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони (Указ 
Президента України від 04.03.16 № 92). 

829.  Видання наказу Міноборони про порядок організації та 
проведення оборонного планування в Міністерстві 

Міноборони 
 

Виконано 

Хід виконання:  
Видано наказ Міноборони від 22.12.20 № 484 “Про затвердження Порядку організації та здійснення 

оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових 
сил оборониˮ, зареєстрований в Мінюсті 16.02.21 за № 196/35818. Набрав чинності 26.02.21. 

830.  Здійснення досліджень, розповсюдження та впровадження 
корисного досвіду індивідуальної та групової роботи в 
процесі оборонного планування 

Міноборони 
 

Триває 
виконання 
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Хід виконання:  
Продовжується виконання наступних НДР: 
 «Моніторинг, оцінка та прогноз воєнно-політичної обстановки в регіоні довкола України», 

шифр «Відображення» (термін завершення – березень 2022 року); 
 «Обгрунтування рекомендацій щодо імплементації концептуальних документів стратегічного та 

оборонного планування», шифр «Перетворення» (термін завершення – грудень 2021 року). 

831.  Забезпечення підготовки особового складу на тематичних 
курсах з питань оборонного менеджменту та програмного 
управління ресурсами 

Міноборони 
МВС 
 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Міноборони організовано проведення курсів підвищення кваліфікації з питань оборонного 

планування на основі спроможностей (НУОУ ім. І.Черняховського) 17-30.03.21. 

 

ЦІЛЬ 3.1.2.  

Управління ризиками є невід’ємною складовою  

прийняття рішень у системі оборонного планування 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

832.  Розроблення та затвердження міжвідомчого нормативно-
правового акта щодо стандартизації управління ризиками, у 
тому числі понятійного апарату управління ризиками 

складові сектору 
безпеки і оборони 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

833.  Здійснення перекладу та фахового редагування 
рекомендацій НАТО із стандартизації STANREC 4739 
“Управління ризиками” та Посібника НАТО з управління 
ризиками для програм придбання ARAMP-1 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

834.  Забезпечення прийняття як військового стандарту України 
Посібника НАТО з управління ризиками для програм 
придбання ARAMP-1 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

 

ЦІЛЬ 3.1.3.  

Функціонує система державного гарантування якості  

продукції оборонного призначення 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

835.  Забезпечення розроблення і схвалення Концепції створення 
системи державного гарантування якості оборонної 
продукції та імплементації плану заходів з її реалізації 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено Концепцію створення в Україні системи державного гарантування якості оборонної 

продукції та проєкт розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції створення в Україні системи 
державного гарантування якості оборонної продукціїˮ та пояснювальну записку до нього. Проєкт 
Концепції знаходиться на експертизі у Мін’юсті. 

836.  Розроблення проекту Положення про уповноважений орган 
з державного гарантування якості оборонної продукції 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Визначено уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції 

Міноборони - Управління військових представництв Міноборони, тривають організаційні заходи з 
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набуття спроможностей для ефективного виконання завдань. 

837.  Продовження практичного вжиття першочергових заходів до 
впровадження в Україні технічних стандартів НАТО 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

838.  Забезпечення прийняття в Україні публікацій (стандартів) 
НАТО серії AQAP з питань забезпечення/гарантування 
якості як військових стандартів — еквівалентів 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

839.  Забезпечення поінформованості заінтересованих сторін у 
секторі безпеки і оборони, відповідного доступу до 
національних/військових стандартів у сфері 
забезпечення/гарантування якості оборонної продукції та 
можливості їх впровадження 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

840.  Забезпечення постійного обміну досвідом та інформацією з 
відповідними органами НАТО, у тому числі у рамках 
засідань робочої групи НАТО з якості АС/327/WG2 

Міноборони Виконано 

Хід виконання:  
Забезпечено участь представників Міноборони у: 
пленарному засіданні робочої групи НАТО з якості AC/327/WG (10-11.02.21); 
ІІ пленарному засіданні робочої групи НАТО з якості АС/327/WG2 (в онлайн-форматі, 19-25.05.21). 

841.  Проведення на постійній основі досліджень та моніторингу 
нормативних змін у системі гарантування/забезпечення 
якості в НАТО та державах — членах Альянсу 

Міноборони Виконано 

Хід виконання:  
Захід виконується на постійній основі. 

842.  Забезпечення обміну досвідом персоналу системи 
державного гарантування якості продукції оборонного 
призначення України з відповідними спеціалістами НАТО 
та  
держав — членів НАТО 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

843.  Розроблення та забезпечення впровадження системи 
підготовки, підвищення рівня професійної компетентності 
персоналу системи державного гарантування якості 
продукції оборонного призначення та їх атестації 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

844.  Розроблення нормативно-правового акта щодо приєднання 
України до Угоди НАТО із стандартизації STANAG 4107 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 
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ЦІЛЬ 3.1.4.  

Система управління, розвитку та експлуатації інфраструктури  

сектору безпеки і оборони України забезпечує обороноздатність  

відповідно до сучасних вимог і викликів 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

845.  Забезпечення перегляду та внесення змін до типових 
договорів про закупівлю у секторі безпеки і оборони у 
частині регулювання відповідальності виконавців за 
надання неякісних (несвоєчасних) послуг 

ГШ ЗСУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

846.  Здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
інфраструктури двох військових частин (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 за видами (родами) 
військ (сил) Збройних Сил 

 

ГШ ЗСУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Здійснюються дослідні роботи. 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3.2.  

Оборонно-промисловий комплекс функціонує ефективно та прозоро 

 

 

 

 

 

Виконано    41,7% 

Триває виконання              58,3% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 3.2.1.  

Оборонно-промисловий комплекс України забезпечує основні потреби  

складових сектору безпеки і оборони України в озброєнні, військовій та спеціальній техніці 

 
 

     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  
виконання 

847.  За результатами проведення огляду оборонно-промислового 
комплексу України та з урахуванням положень нової 
Стратегії національної безпеки України розроблення 

Мінстратегпром Виконано 

41,7 

58,3 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу 
України 

Хід виконання:  
18.06.21 відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Президента 

України, під час якого було розглянуто та схвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового 
комплексу України. 

848.  Визначення критеріїв проведення оцінки стану державних 
підприємств, за якими встановлюється черговість 
корпоратизації підприємств, що входять до складу 
Державного концерну “Укроборонпром” 

Мінстратегпром Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про особливості реформування підприємств 

оборонно-промислового комплексу державної форми власності», яким знято законодавче обмеження 
щодо можливості підприємств ОПК утворювати спільні підприємства. 

Мінстратегпромом розроблено політику власності ДК «Укроборонпром», яка затверджена 
розпорядженням КМУ від 14.04.21 № 325-р. 

849.  Актуалізація Державної цільової програми розвитку 
оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року 
та Державної цільової програми створення та оновлення 
виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на 
період до 2021 року 

Мінстратегпром Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Перегляд Державної цільової програми розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 

2021 року та Державної цільової програми створення та оновлення виробництва боєприпасів та 
продуктів спеціальної хімії на період 2021 року буде здійснено після актуалізації Державної цільової 
оборонної програми розвитку озброєнь і військової техніки. 

Мінстратегпром утворено тимчасові робочі групи: 
з питань актуалізації Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу на період до 2021 року (наказ від 16.06.21 № 106); 
з питань актуалізації Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів 

та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року (наказ від 14.06.21 № 104). 

850.  Забезпечення поглиблення інтеграції до логістичних систем 
НАТО для задоволення потреб Збройних Сил у 
матеріальних засобах, озброєнні, військовій та спеціальній 
техніці, боєприпасах, послугах шляхом прямих закупівель 
через відповідні структури Агенції НАТО з підтримки та 
постачання (АНПП) 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

851.  Розроблення (коригування з існуючими пропозиціями) та 
затвердження переліку озброєння та військової техніки, 
запланованих для закупівлі за імпортом на 2021 рік 

Міноборони Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено зміни до показників Державного оборонного замовлення на 2021 рік. 
На виконання рішення РНБО від 30.03.21 № 132/2021 “Про основні показники державного 

оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 рокиˮ 02.04.2021 КМУ схвалив основні показники 
Державного оборонного замовлення на зазначені роки. 

Постановою КМУ від 02.06.21 № 614 затверджено “Деякі питання державного оборонного 
замовлення на 2021 рікˮ. 

852.  Активізація процесу закупівлі для задоволення потреб 
Збройних Сил озброєння та військової техніки за програмою 
Уряду США “Міжнародні військові продажі” через 
партнерство та послуги Агенції НАТО з підтримки та 
постачання (АНПП), а також за рахунок механізмів 
комерційних закупівель за імпортом 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 
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853.  Забезпечення участі представників підприємств оборонно-
промислового комплексу у Промисловому форумі НАТО у 
2021 році (NIF-2020) 

ДК «Укроборонпром» Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведення Промислового форуму НАТО заплановано 17-18 листопада 2021 року. 

854.  Організація та проведення міжнародної дискусійної 
платформи — семінару з розвитку оборонно-промислового 
комплексу України за участю експертів Міжнародного 
секретаріату НАТО, представників галузей промисловості 
та державних органів держав — членів НАТО та держав—
партнерів НАТО 

Мінстратегпром Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Питання формування та реалізації державної промислової політики, державної військово-

промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у сфері 
оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі покладено на Міністерство з питань 
стратегічних галузей промисловості, що створене відповідно до постанови КМУ від 22.07.20 № 624. У 
зв'язку із зазначеним, відповідно до Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 
2021 рік, відповідальним за організацію та проведення заходу визначений Мінстратегпром. 

Наразі очікуються деталі щодо дати та формату Семінару. У звіті про результати 30-го засідання 
Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва від 29.06.21 визначено 
перелік тем, які пропонується включити до Плану проведення семінарів з реформування ОПК на 2021-
2023 рр., а саме: 

 Позабюджетне фінансування підприємств ОПК та проектів військово-промислового 
розвитку в умовах глобалізації світової економіки (2021 р.); 

 Досвід впровадження та фінансування наукових та науково-технічних проектів у сфері ОПК 
(Україна та держави-члени НАТО( (2022 р.); 

 Інструменти фінансового оздоровлення підприємств ОПК в умовах військової агресії з боку 
РФ (2023 р.). 

855.  Забезпечення участі представників України у заходах у 
рамках проектів Концепції НАТО “Розумна оборона”, інших 
багатонаціональних проектів (ініціатив), до яких 
приєдналася або має намір приєднатися Україна 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

856.  Забезпечення участі представників українських підприємств 
у роботі Промислово-дорадчої групи НАТО (NIAG) 

Мінстратегпром Виконано 

Хід виконання:  
Працівники ДК "Укроборонпром", ОПК України та заінтересованих державних органів брали участь 

у засіданнях в рамках Промислово-дорадчої групи НАТО (NIAG) у форматі відеоконференції: 
 засідання Групи НАТО зі зв’язків із промисловістю ("ДП "ХМЗ "ФЕД", ДК 

"Укроборонпром"); 
 засідання робочої групи SG 263 Спроможності командування та управління (С2) для 

забезпечення проведення багатосферних операцій (16.02.21, ТОВ "УаРПА", ЦНДІ ОВТ); 
 засідання дослідницької групи SG 264 Обмін інформацією у міжнародному Інтегрованому 

мережевому середовищі місії (ТОВ "УаРПА", ЦНДІ ОВТ); 
 засідання робочої групи SG 261 Архітектура та план впровадження інфраструктури 

геопросторових даних НАТО (ДГЗП "Спецтехноекспорт"); 
 засідання дослідницької групи SG 262 Можливість досягнення етапів 2 та 3 Інтегрованої 

мережі місії (ЦНДІ ОВТ); 
 засідання робочої групи SG 253 Оцінка технологій розширення людських спроможностей для 

застосування на полі бою (ТОВ "УаРПА", ЦНДІ ОВТ); 
 засідання робочої групи SG 256 Всеохоплююча система управління підводними 

безпілотними системами (ТОВ "УаРПА"); 
 засідання робочої групи SG 246 Отримання новітньої військової авіаційної техніки (ДП 

"Івченко-Прогрес"); 
 пленарне засідання Промислово-дорадчої групи НАТО (ДК "Укроборонпром", 

Мінекономіки, Міноборони). 
ДК «Укроборонпром» провів семінар щодо діяльності Промислово-дорадчої групи НАТО, 

можливостей відкритих для українських підприємств оборонної промисловості та досвіду участі інших 
підприємств в дослідженнях NIAG. 
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857.  Розроблення та внесення в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення сприятливих умов для залучення іноземних 
інвестицій в оборонно-промисловий комплекс 

Мінстратегпром Виконано 

Хід виконання:  
ВРУ прийнято Закон України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового 

комплексу державної форми власності», яким знято законодавче обмеження щодо можливості 
підприємств ОПК утворювати спільні підприємства. 

858.  Розроблення та внесення в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правового 
акта про особливості реформування підприємств оборонно-
промислового комплексу державної форми власності 

Мінстратегпром Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Внесення на розгляд ВРУ проєкту Закону України «Про особливості реформування підприємств 

оборонно-промислового комплексу державної форми власності» КМУ втратило актуальність, оскільки 
в Апараті ВРУ зареєстровано аналогічний за змістом проєкт Закону України «Про особливості 
реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», (реєстр. № 
3822), внесений народними депутатами України Копитіним І. В., Завітневичем О. М. та іншими, який 
опрацьовується Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.  

З огляду на те, що 22.07.20 створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, 
положення законопроєкту (реєстр. № 3822) потребували актуалізації з урахуванням новоствореного 
міністерства. З цією метою за участю представників, у тому числі, Концерну та Мінстратегпрому, 
створено робочу групу з опрацювання питань реформування ОПК України, до предмету відання однієї 
з підгруп якої віднесені питання доопрацювання законопроєкту (реєстр. № 3822).  

Законопроєкт (реєстр. № 3822) був відкликаний 16.12.20. За результатами роботи вказаної робочої 
групи підготовлено оновлену редакцію проєкту Закону України «Про особливості реформування 
підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який 18.12.20 одержаний 
Апаратом ВРУ та переданий на розгляд керівництву.  

29.01.21 законопроєкт (реєстр. № 3822) прийнятий ВРУ у першому читанні. Відповідно до вимог 
Регламенту ВРУ до вказаного законопроєкту в установленому порядку було висловлену низку 
пропозицій і поправок. Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проведена 
робота з підготовки законопроєкту до другого читання. Станом на 22.06.21 законопроєкт очікує 
розгляду ВРУ у другому читанні. 
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Розділ ІV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.1.  

Удосконалена система безпеки інформації забезпечує захищеність,  

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї 

 

 

 

 

 

Виконано    33,3% 

Триває виконання              66,7% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 4.1.1.  

Система охорони інформації з обмеженим доступом забезпечує її безпеку  

в умовах сучасних викликів та загроз 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

859.  Здійснення заходів у рамках законодавчого процесу 
гармонізації та адаптації системи охорони інформації з 
обмеженим доступом до стандартів безпеки НАТО 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проект Закону України «Про безпеку секретної інформації» опрацьовується в Офісі Президента 

України за участю представників заінтересованих державних органів.  
Питання, пов’язані з реформуванням національної системи безпеки інформації та внесенням змін до 

законодавства про державну таємницю, відпрацьовуються на базі відповідної робочої групи, створеної 
в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ. Заплановане внесення вказаного 
законопроекту на розгляд у ВРУ відтерміновано з огляду на встановлені протиепідеміологічні заходи. 

Порушено питання щодо доцільності фіналізації проекту Закону України «Про безпеку 
класифікованої інформації» після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби 
безпеки України. 

860.  Продовження здійснення заходів щодо укладення Україною 
міжнародних договорів про взаємну охорону інформації з 
обмеженим доступом з державами — членами НАТО, 
зокрема Нідерландами та Канадою 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Для завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для підготовки до підписання Угоди 

між Україною та Королівством Нідерланди про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим 
доступом забезпечено видання Розпорядження Президента України «Про уповноваження І. 
БАКАНОВА на підписання Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про обмін та взаємну 
охорону інформації з обмеженим доступом». Наразі здійснюються заходи з узгодження з 
нідерландською стороною термінів та місця підписання вказаної Угоди. 

Через представника Посольства Канади в Україні додатково ініційовано (25.05.21) питання 

33,3 

66,7 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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укладання Угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. 

861.  Розроблення та в установленому порядку подання 
нормативно-правових актів щодо шляхів підвищення 
компетентності фахівців, які працюють з інформацією 
НАТО з обмеженим доступом 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено пропозиції щодо внесення змін до Правил забезпечення охорони інформації НАТО з 

обмеженим доступом в Україні, затверджених наказом ЦУ СБУ від 29.01.18 № 109/ДСК, у частині 
оптимізації процедур інструктажів та перевірки знань працівників державних органів, які працюють з 
інформацією НАТО з обмеженим доступом. Проєкт наказу знаходиться на попередньому розгляді у 
МЗС.  

862.  Забезпечення організації здійснення заходів, спрямованих 
на підвищення професійного рівня працівників, залучених 
до роботи з документами НАТО з обмеженим доступом 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
На заміну Правил забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в Україні 

розроблено проект наказу ЦУ СБУ «Про удосконалення порядку забезпечення охорони інформації 
НАТО з обмеженим доступом», положеннями якого, окрім іншого планується оптимізувати процедури 
проведення інструктажів та перевірки знань працівників державних органів, які працюють з 
інформацією НАТО з обмеженим доступом. 

863.  Оптимізація механізмів забезпечення контролю за 
дотриманням у державних органах та установах вимог щодо 
поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом 

СБУ Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Розроблено пропозиції щодо внесення змін до Правил забезпечення охорони інформації НАТО з 

обмеженим доступом в Україні, затверджених наказом Центрального управління СБУ від 29.01.18 
№ 109/ДСК, у частині оптимізації механізмів забезпечення контролю за дотриманням у державних 
органах та установах вимог щодо поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом. 

Підготовлено проект наказу ЦУ СБУ «Про удосконалення порядку забезпечення охорони інформації 
НАТО з обмеженим доступом» у частині оптимізації механізмів забезпечення контролю за 
дотриманням у державних органах та установах вимог щодо поводження з інформацією НАТО з 
обмеженим доступом 

864.  Проведення оцінки стану охорони інформації НАТО з 
обмеженим доступом під час здійснення заходів з контролю 
за дотриманням у державних органах та установах вимог 
законодавства 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Проведено перевірку стану охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в ГШ ЗСУ, ДСНС, ДК 

«Укроборонпром» та МВС. За результатами надано відповідні рекомендації щодо приведення порядку 
поводження з інформацією НАТО з обмеженим доступом у відповідність до вимог керівних 
документів. 

865.  Забезпечення виконання процедур допуску працівників 
державних органів та установ до інформації НАТО з 
обмеженим доступом 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
З метою забезпечення належного порядку допуску працівників державних органів та установ до 

інформації НАТО з обмеженим доступом ДОДТЛ СБУ за запитами державних органів та установ 
України протягом поточного року оформлено 334 Сертифікати особового допуску НАТО. 

866.  Забезпечення здійснення відповідно до законодавства 
заходів у рамках співробітництва між Україною та НАТО, 
що передбачає передачу секретної інформації іноземній 
стороні 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Оформлено 1 дозвіл Міністерству оборони України, 3 дозволи Командуванню Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України та 1 дозвіл Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України на 
передачу секретної інформації представникам НАТО. 
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ЦІЛЬ 4.1.2.  

Інформація з обмеженим доступом захищена за визначеними  

законодавством критеріями та згідно з міжнародними стандартами 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

867.  Розроблення за результатами аналізу директив НАТО у 
сфері безпеки інформації в комунікаційно-інформаційних 
системах переліку та плану затвердження нормативно-
правових актів щодо організації акредитації комунікаційно-
інформаційних систем, призначених для оброблення, обміну 
та зберігання інформації  з обмеженим доступом НАТО, з 
урахуванням нормативно-правової бази у цій сфері 

Адміністрація 
Держспецзв’язку  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Адміністрацією Держспецзв’язку здійснено неофіційний переклад керівництва щодо розроблення та 

впровадження системи оцінки та управління ризиками безпеки КІС Комунікаційно інформаційних 
систем AC/35-D/1021-REV3, AC/35-D/2004-REV3, AC/35-D/2005-REV3, а СБУ C-M(2002)49-COR1-12. 
На теперішній час положення цих документів опрацьовуються з метою подальшої імплементації їх 
положень у національне законодавство. 

За результатами аналізу директив НАТО у сфері безпеки інформації в комунікаційно-інформаційних 
системах та з метою нормативного врегулювання процесу побудови та процедури акредитації з безпеки 
інформаційно-комунікаційних систем, призначених для оброблення (передачі) інформації НАТО з 
обмеженим доступом Адміністрацією Держспецзв’язку розроблено, погоджено та затверджено: 

 наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
від 19 серпня 2021 року № 509«Про застосування окремих нормативних документів НАТО 
та військових стандартів України для побудови та акредитаціїз безпеки інформаційно-
комунікаційних систем, призначених для оброблення (передачі) інформації НАТО з 
обмеженим доступом», до дії якого відносяться наступні нормативні документи НАТО: 
AC/35-D/2004-REV3, AC/35-D/2005-REV3, C-M (2007)0118, AC/35-D/2002-REV5, C-M 
(2002)49-REV1, AC/35-D/2000-REV8, AC/35-D/2001-REV3, та військові стандарти 
України:ВСТ 01.008.001 – 2021 (01), ВСТ 01.008.002 – 2021 (01), ВСТ 01.008.003 – 2021 (01), 
ВСТ 01.008.004 – 2021 (01), ВСТ 01.008.005 – 2021 (01); 

 наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
від 25 серпня 2021 року № 142/ДСК«Про застосування окремих нормативних документів 
НАТО для побудови та акредитаціїз безпеки інформаційно-комунікаційних систем, 
призначених для оброблення (передачі) інформації НАТО з обмеженим доступом», до дії 
якого відносяться наступні нормативні документи НАТО: AC/35-D/1015-REV3, AC/322-
D/0048-REV3(INV), AC/322-D(2015)0031, AC/322-D/0030REV5. 

Накази подано на державну реєстрацію до Мін’юсту. 

868.  Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Положення про Адміністрацію 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України” 

Адміністрація 
Держспецзв’язку  

Виконано 

Хід виконання:  
Постановою КМУ від 13.01.21 № 24 внесено зміни до пункту 4 Положення про Адміністрацію 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, якими на Адміністрацію 
Держспецзв’язку покладено функції Безпекового акредитаційного органу, утвореного відповідно до 
статті 7 Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом 
України та Організацією північноатлантичного договору, ратифікованих Законом України від 24.05.17 
№ 2068. 

869.  Визначення потреби для організації подальшої участі 
представників України у навчальних програмах, семінарах, 
тренінгах, заходах з перепідготовки (підвищення рівня 
професійної компетентності) спеціалістів з інформаційної 
безпеки 

Адміністрація 
Держспецзв’язку  

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Потреба щодо участі в заходах з підвищення рівня професійної компетентності в питаннях побудови 

та акредитації КІС, призначених для оброблення (передачі) інформації НАТО з обмеженим доступом 
співробітників БАО України (3 співробітника) бажано із залученням представників NCI NATO. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2014-%D0%BF#n21
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870.  Визначення потреби у подальшій організації утворення 
навчальних центрів з підвищення та оцінки рівня 
професійної компетентності спеціалістів з інформаційної 
безпеки 

Адміністрація 
Держспецзв’язку  

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проводяться організаційні заходи щодо створення на базі Національної академії СБУ Центру 

професійної сертифікації кадрів СБУ.  

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 4.2.  

Створено умови для безпечного функціонування кіберпростору  

та його використання в інтересах особи, суспільства і держави 

 

 

 

 

 

Виконано    53,3% 

Триває виконання              46,7% 

Скасовано / перенесено 0% 

ЦІЛЬ 4.2.1.  

Національна система кібербезпеки відповідає  

сучасним вимогам і викликам 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

871.  Розроблення та затвердження Концепції загальнодержавної 
системи виявлення кібератак, протидії акціям 
кібертероризму і кібершпигунства щодо об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури 

СБУ  Триває 
виконаня 

Хід виконання:  
Концепцію загальнодержавної системи виявлення кібератак, протидії акціям кібертероризму і 

кібершпигунства щодо об’єктів критичної інформаційної інфраструктури розроблено та погоджено з 
основними суб’єктами забезпечення кібербезпеки України. Проект Концепції направлено до Офісу 
Президента України, але повернуто останнім із зауваженнями.   

В рамках розбудови цілісної системи нормативно-правових актів у сфері протидії кіберзагрозам 
щодо державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури, за принципової позиції 
представників СБУ пункт щодо затвердження Концепції включено до проекту Стратегії кібербезпеки 
України на 2021-2025 роки. 

872.  Розроблення плану заходів щодо реалізації Стратегії 
кібербезпеки України 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконаня 

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України та 

надіслано до Мінцифри листом № 05/02-255 від 03.03.21 з метою проведення цифрової експертизи. 
Затверджено затверджено Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.21 «Про 

Стратегію кібербезпеки України»  Указом Президента України № 447/2021, відповідно до якого на 

53,3 

46,7 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 
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Національний координаційний центр кібербезпеки покладено завдання розробити План реалізації 
Стратегії кібербезпеки України на 5 років. 

873.  Організація проведення наукових досліджень з питань 
вдосконалення національної системи кібербезпеки 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Виконано 

Хід виконання:  
Проводяться дослідження організаційних, правових та технічних аспектів забезпечення у сфері 

кібербезпеки в умовах розвитку систем зв’язку 5-го покоління (5G), "інтернету речей" (ІоТ), штучного 
інтелекту, а також в умовах використання хмарних обчислень та автоматизованих систем управління 
технологічними процесами. 

874.  Затвердження методології визначення об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури та забезпечення її втілення 
під час формування переліків об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Виконано 

Хід виконання:  
Методологія визначення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури описана в постанові 

КМУ від 09.10.20 № 943 «Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури» та 
здійснюються заходи відповідно до неї щодо формування переліку об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. 

875.  Забезпечення функціонування реєстру об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури в рамках розбудови цілісної 
системи кіберзахисту для систем управління 
технологічними процесами об’єктів критичної 
інфраструктури держави 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розроблено проєкт Технічних вимог для створення інформаційно-телекомунікаційної системи 

реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та здійснюється підготовка Тендерної 
документації для проведення тендеру на створення системи. 

876.  Забезпечення функціонування навчального центру при 
Національному координаційному центрі кібербезпеки за 
підтримки міжнародних партнерів з метою підвищення 
рівня професійної компетентності фахівців складових 
сектору безпеки і оборони та об’єктів критичної 
інфраструктури у сфері кіберзахисту та кібербезпеки за 
міжнародними стандартами 

Апарат РНБО Виконано 

Хід виконання:  
Апаратом РНБО України забезпечено функціонування навчального центру при Національному 

координаційному центрі кібербезпеки кібербезпеки (НКЦК) за підтримки міжнародних партнерів.  
НКЦК спільно з Фондом цивільних досліджень та розвитку Сполучених Штатів Америки (далі – 

CRDF Global) та за підтримки Державного Департаменту США протягом 2021 року: 
 започатковано Національний кластер з кібербезпеки за участі основних суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки, народних депутатів України, представників Посольств США, 
Канади, Великобританії, Японії, донорських організацій, зокрема USAID, та представників 
міжнародних організацій - ОБСЄ, DAI тощо. Захід передбачає щомісячні зустрічі та 
спілкування у форматі круглого столу стосовно проблемних питань кібербезпеки України, та 
пошук спільних шляхів щодо їх вирішення.  

Усього протягом 2021 року проведено 5 кластерів (25.02, 25.03, 29.04, 27.05, 24.06, 29.07). 
Проведено низку навчальних заходів “Управління вразливостями” (“Vulnerability Disclosure Program 

(VDP)”: 
 01-31.04 (сектор охорони здоров’я + інші державні установи); 
 01-30.06 (паливно-енергетичний сектор). 

Проведено низку кібернавчань для основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки типу “Хакатон” 
(“Hackatone”) або “CTF” – дослідження кіберінцидентів, електронні докази та тестування мереж на 
проникнення: 

 квітень (Incident Response);  
 червень (Cyber Forensic); 
 заплановано на вересень (Penetration Testing).  

Проведено низку семінарів (“Workshop”) для основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки та 
представників держаного і недержавного секторів: 

 02-03.03 (Cyber Threat Intelligence); 
 24-25.05(СУІБ). 
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08 – 12.03 проведено тренінг «Стратегічне планування та управління кібербезпекою», на якому 
представники НКЦК, НБУ, Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, ДП 
“НАІС” та НЕК “Укренерго” пройшли сертифікаційний курс SANS “MGT514: Security Strategic 
Planning, Policy, and Leadership” та стали переможцями за результатами оцінки рівня компетенцій. У 
треннінгу взяли участь понад 80 керівників підрозділів ІТ та кібербезпеки державних установ та 
обʼєктів критичної інфраструктури.” 

22-23.03 для основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки НКЦК організовано дводенний семінар. 
Основними напрямами під час навчань були: тактика та протидія кібершпигунству Російської 
Федерації, кіберрозвідка з використанням відкритих джерел CTI/OSINT та атрибуція (ідентифікація 
атакуючих) 

Проведено практичний семінар «Розслідування кібератак: інструменти OSINT/CTI та атрибуція». 
Захід передбачає теоретичну та практичну підготовку фахівців основних суб’єктів кібербезпеки та 
об'єктів критичної інфраструктури. 

Започатковано програму професійного розвитку та реінтеграції ветеранів АТО / ООС в сфері 
кібербезпеки в Україні «Кіберзахисники», яку розроблено за участі  КПІ ім. Ігоря Сікорського, НУ 
"Києво-Могилянська академія", інших недержавних партнерів. Програма надає українським ветеранам 
та ветеранкам безкоштовну можливість професійного. 

877.  Розроблення за участю НАТО переліку спеціальностей, 
кваліфікаційних вимог та навчальних програм підготовки 
фахівців Збройних Сил з кібербезпеки 

Міноборони Виконано 

Хід виконання:  
Розроблено Розподіл цільової аудиторії за категоріями та рівнями підготовки у сфері кібернетичної 

безпеки. Проводиться постійна робота з уточнення програм підготовки та підвищення кваліфікації 
відповідно до розвитку технологій та досвіду застосування підрозділів в ООС. 

Розроблено та впроваджено в ЗСУ онлайн-курс з базових заходів кібербезпеки та кібергігієни. 
Проводиться розробка нових навчальних програм для курсів підвищення кваліфікації у ВІТІ ім. 

Героїв Крут: 
 курс підвищення кваліфікації з питань технічного захисту інформації; 
 професійний курс з підвищення кваліфікації з питань кібербезпеки. 

878.  Утворення симуляційного центру з кібербезпеки 
(лабораторії з кіберзахисту для потреб Збройних Сил) у 
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Проведено розрахунки потреби в матеріальних засобах та фінансовому ресурсі для створення 

симуляційного центру з кібербезпеки (лабораторії з кібернетичного захисту (кіберлабораторії) для 
потреб ЗСУ) у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут. 

Розроблено проєкт технічного завдання на створення інфраструктури у Військовому інституті 
телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут, виділені кошти на створення інфраструктури 
навчального кіберполігону у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації ім. Героїв Крут. 

879.  Організація процесу проведення навчань щодо дій у разі 
надзвичайних ситуацій та інцидентів у кіберпросторі для 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки на базі тренінгового 
кіберцентру Держспецзв’язку, утвореного на базі сервісного 
програмно-апаратного комплексу для здійснення навчання у 
сфері інформаційної безпеки, кібербезпеки і кіберзахисту, 
кібернавчань 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконаня 

Хід виконання:  
Підготовлено проєкт наказу Адміністрації Держспецзв’язку «Про порядок організації та проведення 

кібернавчань у сфері кібербезпеки та кіберзахисту», в якому передбачено використання можливостей 
Тренінгового кіберцентру Держспецзв’язку, створеного на базі Сервісного програмно-апаратного 
комплексу для здійснення навчання у сфері інформаційної безпеки, кібербезпеки і кіберзахисту, 
кібернавчань з метою подальшої передачі зазначеного наказу на державну реєстрацію до Мін’юсту. 

880.  Забезпечення підготовки фахівців Збройних Сил з 
кібербезпеки у Військовому інституті телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

881.  Забезпечення підготовки працівників Служби зовнішньої Служба зовнішньої Виконано 



248 

 

розвідки на навчальних курсах та тренінгах НАТО у сфері 
інформаційної безпеки та кібербезпеки 

розвідки  

Хід виконання:  
Співробітники СЗРУ брали участь у тематичному онлайн семінарі з питань кібербезпеки за участі 

Естонської щколи дипломатії. 

882.  Забезпечення підготовки на курсах та тренінгах у рамках 
проекту НАТО Multinational Cyber Defense Education and 
Training (MN CD E&T) 

Міноборони Виконано 

Хід виконання:  
Представниками Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України взято участь у: 
початковій планувальній конференції з планування багатонаціональних навчань з кібербезпеки 

“Амбер Міст – 2021”, (17-18.03.2021, дистанційно); 
головній планувальній конференції з планування багатонаціональних навчань з кібербезпеки 

“Амбер Міст – 2021”, (28-29.04.2021, дистанційно); 
фінальній планувальній конференції з планування багатонаціональних навчань з кібербезпеки 

“Амбер Міст – 2021”, (17-18.06.2021, дистанційно); 
практичній фазі багатонаціональних навчань з кібербезпеки “Амбер Міст – 2021” (20-27.08.2021, м. 

Вільнюс, Литовська Республіка); 
фінальній планувальній конференції з планування багатонаціональних навчань з кібербезпеки 

“CWIX – 2021”, (16-19.03.2021, дистанційно); 
практичній фазі багатонаціональних навчань з кібербезпеки “CWIX – 2021” (07-25.06.2021, 

дистанційно); 
двох синхронізаційних засіданнях трастового фонду C4 (дистанційно); 
конференції Tide Sprint (дистанційно); 
засіданні військового комітету НАТО на рівні військових представників у форматі з Україною, яке 

відбулося (18.03.2021 дистанційно); 
Варшавському кібернетичному саміті 2021, який відбувся на базі Академічного центру політики в 

сфері кібербезпеки Університету оборонних наук Збройних Сил республіки Польща (12-13.05.2021 
дистанційно); 

онлайн тренінгу MITRE ATT&CK Cyberspace Threat Intelligence Training (13.07.2021, дистанційно); 
віртуальному навчанні з кібербезпеки “Cyber Shield” (19.07.2021, дистанційно); 
щорічному саміті з кібербезпеки USAREUR-AF’s Cyber Security Summit (09-13.08.2021, м. Візбаден, 

Німеччина); 
навчанні у форматі кіберігор “червоної” та “синьої” команд, профінансованому компанією CybExer 

Technolodgies OU (13-14.08.2021, 20-22.08.2021). 
відповідно до Програми партнерства між Україною та НАТО на 2021 рік проведено навчання 1 

представника Військ зв’язку на “Network Security Course” (Курс з безпеки мереж) школи НАТО в м. 
Обераммергау, Федеративна Республіка Німеччина та сплановано навчання 2 представників на курсах 
“Network Vulnerability Assessment Course” (Курс з оцінки вразливостей мереж ) і“Network Security 
Course” (Курс з безпеки мереж).  

За рахунок фінансування трастового фонду НАТО проведено навчання 6 представників Військ 
зв’язку на “Network Security Course” (Курс з безпеки мереж) школи НАТО в м. Обераммергау, 
Федеративна Республіка Німеччина та сплановано навчання 6 представників Військ зв’язку та 
кібербезпеки на курсі “Network Vulnerability Assessment Course” (Курс з оцінки вразливостей мереж) та 
одного представника на курсі “Network Security Course” школи НАТО в м. Обераммергау, Федеративна 
Республіка Німеччина. 
883.  Встановлення та нормативне закріплення порядку дій 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки під час виявлення, 
попередження, припинення кібератак та кіберінцидентів, 
у тому числі обміну інформацією між ними 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Виконано 

Хід виконання:  
Адміністрацією Держспецзв’язку розроблено Протокол спільних дій суб’єктів забезпечення 

кібербзпеки під час виявлення, попередження, припинення кібератак та кіберінцидентів, у тому 
числі обміну інформацією між ними. Проєкт Протоколу погоджено із зацікавленими суб’єктами 
забезпечення кібербезпеки, однак ДРС було надано рішення про відмову в погодженні проєкту 
регуляторного акту, оскільки прийняттю проєкту постанови у запропонованій редакції повинно 
передувати внесення відповідних змін до законодавства та визначення чіткого переліку суб’єктів 
господарювання, на які буде розповсюджуватись зазначене в проєкті Протоколу регулювання, а саме 
переліку об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

Також Адміністрацією Держспецзв’язку розроблено та підтримано Національним координаційним 
центром кібербезпеки Перелік кіберінцидентів та Загальні правила (протокол) обміну інформацією про 
кіберінциденти, необхідних для чіткого встановлення порядку дій суб’єктів забезпечення кібербезпеки 
під час виявлення, попередження, припинення кібератак та кіберінцидентів, у тому числі обміну 
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інформацією між ними. 
З метою організації ефективної взаємодії з протидії кіберзагрозам розроблено та затверджено 

відповідну спільну інструкцію СБУ та Держспецзв’язку. 
Опрацьовано Протокол приєднання СЗРУ до Меморандуму між Апаратом РНБО, Мінцифри, 

Адміністрації Держспецзв’язку про взаємодію та співробітництва у сфері інформаційної та 
кібербезпеки (№ 18/3/66/П від 13.01.21).  

884.  Забезпечення участі у проведенні науково-практичних 
конференцій, семінарів, форумів, засідань за круглим 
столом з питань забезпечення кібербезпеки та безпеки 
критичної інфраструктури 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
26.03.21 Національною академією СБУ проведено ХІІ Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». 

885.  Здійснення між суб’єктами забезпечення кібербезпеки 
регулярного обміну інформацією щодо кібератак, 
кіберінцидентів та їх джерел 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Регулярний обмін інформацією щодо кібератак, кіберінцидентів та їх джерел між суб'єктами 

забезпечення кібербезпеки здійснюється на постійній основі.  
З метою налагодження регулярного обміну інформацією щодо кібератак, кіберінцидентів та їх 

джерел між суб’єктами забезпечення кібербезпеки триває підключення організацій, у т.ч. недержаної 
форми власності, до національної платформи обміну інцидентами кібербезпеки MISP-UA. У червні 
2021 року спеціалістами СЦЗК СБУ введено в дію нову версію платформи MISP-UA, до якої було 
додано низку важливих доповнень, нові інструменти та функції, зокрема, включено додаткові потужні 
механізми  для аналізу даних та дослідження шкідливого програмного забезпечення, а також вжито 
заходів із підвищення зручності обміну ідентифікаторами компрометації. 

Центр кіберзахисту НБУ на підставі укладених Меморандумів взаємодіє та здійснює регулярний 
обмін інформацією з CERT-UA та Ситуаційним центром забезпечення кібернетичної безпеки СБУ 
(система MISP). Організовано автоматичний обмін інформацією про актуальні кіберзагрози та 
індикатори кіберзагроз з Радою національної безпеки і оборони України. Обмін інформацією щодо 
кібератак, кіберінцидентів та їх джерел з іншими суб'єктами забезпечення кібербезпеки здійснюється 
шляхом офіційного листування та направлення термінових повідомлень 

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA використовує в 
своєї діяльності платформу обміну інформацією щодо кіберінцидентів MISP. На даний час 
здійснюється обмін відповідною інформацією з ДКІБ СБУ та НКЦК РНБО. 

З метою впровадження сервісу динамічного аналізу підозрілого коду (дозволяє уникнути 
використання відповідальним за кіберзахист посадовими особами іноземних публічно - доступних 
сервісів для аналізу підозрілих документів службового листування, тощо.) для забезпечення виконання 
завдань за призначенням CERT-UA використовує відповідний сервіс на базі ПЗ Trend Micro Deep 
Discovery Analyzer. 

Відповідно до вимог постанови КМУ від 08.02.21 № 94 «Про реалізацію експериментального 
проекту щодо функціонування Національного центру резервування державних інформаційних 
ресурсів» (далі - НЦ) здійснюються відповідні заходи зі створення НЦ. В подальшому при забезпеченні 
функціонування НЦ передбачено надання користувачам НЦ відповідного сервісу. 

На адресу НКЦК РНБО направляється щотижневе інформування щодо фактів впливу на стан 
кібербезпеки СЗРУ. Підготовлений і направлений узагальнений звіт за результатами 2020 року». 

886.  Визначення оптимальних організаційно-правових форм 
державно-приватного партнерства з питань створення 
загальнодержавної організаційно-технічної системи 
виявлення кібератак, протидії акціям кібертероризму і 
кібершпигунства щодо об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
В СБУ введено платформу MISP UA, призначену для поширення, між організаціями та 

підприємствами незалежно від форми власності, інформації, що сприяє виявленню кібератак, протидії 
акціям кібертероризму і кібершпигунства.  

На даний час до платформи підключено більше 300 потенційних об’єктів критичної інфраструктури. 
Зацікавленим суб’єктам забезпечення кібербезпеки на потенційних об’єктах критичної інфраструктури 
недержавної форми власності за запитами надається методична та консультативна допомога щодо 
організації кіберзахисту. 

887.  Визначення механізму взаємодії основних суб’єктів Адміністрація Виконано 



250 

 

забезпечення кібербезпеки держави та приватного ІТ-
сектору у сфері протидії кіберзагрозам 

Держспецзв’язку 

Хід виконання:  
Держспецзв’язку підписано:  

 Меморандум про організацію взаємодії у сфері кібербезпеки та кіберзахисту між Комісією з 
регулювання азартних ігор та лотерей та Адміністрацією Держспецзв’язку; 

 Меморандум про організацію взаємодії у сфері кібербезпеки та кіберзахисту між ТОВ «ІССП 
СЕРВІС» та Держспецзв’язку.  

 Меморандум про організацію взаємодії у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних 
систем, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними 
діяльність» між ДЦКЗ Держспецзв’язку та ТОВ «АНТЕ МЕДІАМ».  

Розробляється положення «Про Організаційно-технічну модель кіберзахисту», в рамках якого буде 
впроваджений механізм інформаційної взаємодії основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки 
держави та приватного ІТ-сектору у сфері протидії кіберзагрозам, яке буде внесено на розгляд Уряду. 

Взаємодію між СБУ та потенційними об’єктами критичної інфраструктури приватного сектору 
організовано на підставі дво- або тристоронніх меморандумів про співпраці у сфері забезпечення 
кібербезпеки. Опубліковано два договори з публічної оферти (щодо підключення до платформи MISP-
UA та щодо розкриття вразливостей). 

888.  Забезпечення участі працівників Ситуаційного центру 
забезпечення кібербезпеки у навчальних програмах, 
семінарах, тренінгах НАТО у сфері кібербезпеки 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Співробітниками СБУ взято учать у міжнародному змаганні НАТО з програмування «TIDE 

Hackathon 2021» 12-16.04.21. 
Співробітники СБ України пройшли навчання за наступними напрямками:  

 Cisco CCNA v7.0;  
 Cisco Business Edition 6000/7000 v10.x Implementation and Administration 
 Cybersecurity Fundamentals;  
 Information System Security;  
 ITIL-Sec: Information security management;  
 Project Management;  
 Overview of new outstanding management ideas and strong practices from - Agile/SAFE, 

Scrum,Digital Transformation, Governance, Continuous Improvement, Manage by Value, 
Manage by Culture, Leadership;  

 Oracle Database: SQL basics. Part 1; 
 Oracle Database: SQL basics. Part 2;  
 Linux administration;  
 Scrum for teams;  
 Business analytics;  
 IJOS: Itroduction to JUNOS Operatinng System;  
 JIR: Juniper Intermidiate Routing;  
 JEX: Junos Enterprise Switching;  
 NT-Docker Containerization and management on the Docker platform;  
 NT-Lnet Implementing Network Infrastructure on Linux-based systems;  
 Introduction Python;  
 Python Advanced. 

В рамках проекту «Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека (EU4DigitalUA)», що 
фінансується із загального бюджету Європейського Союзу, компанією CybExer Technologies в період 
13-14 вересня п.р. та 20-22 вересня п.р. буде проведено друга хвиля навчань з нарощування 
потенціалу в області кібербезпеки, у яких приймуть участь представники СЦЗК. 

889.  Розширення клієнтської мережі обміну інформацією про 
кіберінциденти на базі платформи MISP-UA 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Для забезпечення інформаційного обміну щодо виявлених кібератак, кіберінцидентів та їх джерел в 

рамках роботи Робочої групи із розробки комплексу дій із посилення кіберзахисту інформаційно-
телекомунікаційних систем органів державної влади від технічного проникнення іноземних спецслужб, 
створення якої ініційовано СБУ, вживаються організаційні заходи, спрямовані на активізацію процесу 
підключення органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури до національної платформи 
обміну інцидентами кібербезпеки MISP-UA. На сьогодні до вказаної платформи вже підключено 407 
організацій та 798 користувачів. 

Відслідковується позитивна динаміка поповнення клієнтської бази платформи (відповідно до 
середньостатистичних даних, щоквартально до MISP-UA підключається близько 100 організацій та 150 
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користувачів). 

890.  Сприяння створенню та розвитку галузевих систем 
управління безпекою та реагування на кіберінциденти на 
об’єктах критичної інформаційної інфраструктури, 
насамперед тих, що належать до сфери управління 
Мінінфраструктури та Міненерго 

СБУ Триває 
виконаня 

Хід виконання:  
З метою сприяння створенню галузевих систем управління безпекою та реагуванню на 

кіберінциденти функціонує Міжвідомча робоча група з кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури 
енергетичної галузі. 

До першочергових завдань Міжвідомчої робочої групи запропоновано включити питання 
впровадження уніфікованої системи збору і обробки інформації щодо інцидентів кібернетичної безпеки 
та обміну технічними даними в режимі реального часу про ідентифікатори компрометації 
інформаційних систем обʼєктів критичної інфраструктури енергетичної галузі.  

СБУ прийнято участь в опрацюванні проекту Концепції кібербезпеки енергетичної галузі, яка була 
ухвалена на засіданні Міжвідомчої робочої групи 05.02.21.  

Галузева система управління кібербезпеки в сфері відповідальності Мінінфраструктури забезпечено 
створенням Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки, з яким плідно співпрацює СБУ. 

Спільним наказом СБУ та МЗС затверджено створення Міжвідомчої робочої групи щодо посилення 
кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної системи МЗС. 

12.01.21 за № 16/146 СБУ направлено на адресу Держатомрегулювання пропозиції до проекту 
наказу Держатомрегулювання «Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до 
кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій». 

891.  Активізація експертних консультацій для розширення 
взаємодії з питань обміну досвідом, навчання персоналу, 
проведення спільних навчань та отримання матеріально-
технічної допомоги 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Введено в експлуатацію Сервісний програмно - апаратний комплекс для здійснення навчання у 

сфері інформаційної безпеки, кібербезпеки і кіберзахисту та проведення кібернавчань (наказ ДЦКЗ 
Держспецзв’язку від 31.03.2021 № 13 «Про введення в експлуатацію СПАК»). 

01.06.21 (ДЦКЗ) організовано та проведено ознайомчий візит представників Проекту USAID 
«Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» до Кіберцентру UA30 (лист Компанії DAI 
Global LLC № 1845-П від 31.05.2021). 

17-19.05.21 (ДЦКЗ) спільно з НПУ та СБУ взято участь у навчаннях з кібербезпеки, які проводилися 
для представників українських державних органів, відповідальних за кібербезпеку. Навчання в межах 
фінансованого Європейським Союзом проєкту EU4DIGITALUA були проведені Естонською академією 
електронного управління в симуляційному середовищі естонської компанії з розвитку кібернетичного 
потенціалу CybExer Technologies (від 14.05.2021 №64/01/02-1228). 

20.05.21 (Тренінговий кіберцентр) організовано та проведено одноденний тренінг «Відбиття 
кібератаки» для 10 співробітників в/ч А-0515. 

892.  Продовження вивчення досвіду окремих держав — членів 
НАТО щодо розбудови національних систем кіберзахисту 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконання  

Хід виконання:  
02-04.08.21 відбувся візит делегації Держспецзв’язку до м. Таллінн (Естонська Республіка) з метою 

обговорення конкретних питань взаємодії Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони 
НАТО (ССБСОЕ) з Держспецзв’язку та іншими суб’єктами системи кібербезпеки в Україні. 

893.  Організація та забезпечення участі представників СБУ у 
навчальних програмах, семінарах, тренінгах НАТО у сфері 
інформаційної безпеки та кібербезпеки 

СБУ Виконано 

Хід виконання:  
Представники СБУ взяли участь у семінарі-практикумі з міжвідомчої взаємодії при розвідувальному 

аналізі гібридних загроз національній безпеці.  
Забезпечена участь представників СБУ у наступних заходах: 

 міжнародному змаганні НАТО з програмування «TIDE Hackathon 2021»; 
 онлайн-курс «Критичне мислення» в рамках програми професійної підготовки Україна-

НАТО; 
 конференції НАТО TIDE Sprint 2021; 
 навчальному курсі з питань стратегічних комунікацій, який відбудеться у травні 2021 року у 
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рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО на 2021 рік. 

894.  Адаптація розроблених класифікацій кіберзагроз, 
кіберінцидентів з аналогічними класифікаціями відповідно 
до стандартів НАТО 

Міноборони Триває 
виконаня 

Хід виконання:  
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA використовує в 

своєї діяльності платформу обміну інформацією щодо кіберінцидентів MISP. Станом на даний час 
здійснюється обмін відповідною інформацією з ДКІБ СБ України та НКЦК РНБО України. 

895.  Впровадження сумісної із стандартами НАТО класифікації 
кіберзагроз, кіберінцидентів та системи управління 
ризиками 

Міноборони Триває 
виконання  

Хід виконання:  
Розроблено Класифікацію інцидентів кібербезпеки та порушень захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах, системах спеціального зв’язку Збройних Сил України, сумісну з 
класифікаціями НАТО та ENISA. Проводиться робота з розробки описів кіберінцидентів та 
стандартизованих операційних процедур (SOP, Playbook) з реагування на інциденти кібернетичної 
безпеки. 

Під час спільної робочої зустрічі представників Військ зв’язку та кібербезпеки із представниками 
Національного координаційного центру кібербезпеки було надано пропозиції щодо впровадження в 
системі кібербезпеки України єдиної класифікації кіберзагроз та кіберінцидентів. За основу 
пропонувалося взяти затверджену Командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ класифікацію 
інцидентів кібербезпеки та порушень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, 
системах спеціального зв’язку Збройних Сил України. 

Командуванням Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ в листі на Директорат політики цифрової 
трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони було надано пропозиції щодо 
впровадження затвердженої Командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України класифікації 
інцидентів кібербезпеки та порушень захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, 
системах спеціального зв’язку Збройних Сил України на рівні Міністерства оборони України. 

896.  Впровадження та здійснення обміну інформацією про 
кіберінциденти із застосуванням Платформи обміну 
інформацією щодо шкідливого програмного забезпечення 
(Malware Information Sharing Platform) 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Після приєднання до Платформи обміну інформацією щодо шкідливого програмного забезпечення 

“Malware Information Sharing Platformˮ у тестовому режимі здійснюється обмін інформацією про  
кіберінциденти. 

 

ЦІЛЬ 4.2.2.  
Створена єдина мережа галузевих ситуаційних центрів кібербезпеки,  

що здатна забезпечити оперативне реагування на кіберзагрози  
на рівні, який відповідає стандартам НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

897.  Здійснення заходів щодо визначення переліку державних 
органів, залучених до створення єдиної мережі галузевих 
ситуаційних центрів кібербезпеки, та проведення аналізу 
сфери їх відповідальності у контексті забезпечення 
функціонування таких центрів 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

898.  Вдосконалення механізму взаємодії Державного центру 
кіберзахисту Держспецзв’язку з галузевими 
(секторальними) центрами реагування на кіберзагрози, 
зокрема з питань обміну інформацією щодо виявлених 
кіберзагроз та індикаторів компрометації 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Триває 
виконання 

Хід виконання:  
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Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

899.  Забезпечення надання інформації про кібератаки і 
кіберінциденти до Національного координаційного центру 
кібербезпеки 

Ситуаційний центр 
кібербезпеки СБУ 
Державний центр 
кіберзахисту 
Держспецзв’язку               

Виконано 

Хід виконання:  
СБУ інформація надається на системній основі відповідно до виявлених кіберзагроз.  
Держспецзв’язку підготовлено та надіслано до Апарату РНБО інформаційно-аналітичні матеріали 

щодо загроз у сфері кібербезпеки та заходів з протидії (лист від 12.02.21 № 05/04-25дск). Протягом 
звітного періоду на постійній основі здійснюється щотижневе інформування НКЦК РНБО з питань 
діяльності Держспецзв’язку за фактами впливу на стан кібербезпеки. 

Міноборони надається інформація до Національного координаційного центру з кібербезпеки про 
кібератаки і кіберінциденти, що сталися в ІТС Міноборони та ЗСУ. 

900.  Проведення Конференцій, семінарів, форумів, засідань із 
залученням представників приватного ІТ-сектору в рамках 
запровадження системи взаємодії та координації дій між 
основними суб’єктами забезпечення кібербезпеки держави 
та приватного ІТ-сектору, а також іноземними партнерами у 
сфері протидії кіберзагрозам та забезпечення безпеки у 
кіберпростору 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Виконано  

Хід виконання:  
Держспецзв’язку проведено / забезпечено участь у заходах:   

 три робочі он-лайн зустрічі з керівництвом ТОВ «ІССП СЕРВІС» з питань оцінки зрілості 
CERT/CSIRT та розвиток їх спроможностей; 

 робоча зустріч з представниками ТОВ «ІССП СЕРВІС» з питань реалізації проєкту USAID 
«Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»; 

 нарада спільної робочої групи на тему: технічні питання забезпечення взаємодії Security 
Operations Center ДЦКЗ з SOC УДЦР та інтеграції їх Security Information and Event 
Management систем; 

 міжнародний гранд форум «Навколо Хмари, Навколо Даних, Навколо КЦ, Навколо ІоТ, 
Навколо Безпеки, Навколо Кабелю, Навколо IP. Smart Building» (або BIT&BIS-2021), в ході 
якого здійснено доповідь на тему: «Аудит інформаційної безпеки. Нормативне підґрунтя. 
Стан розвитку системи незалежного аудиту»;  

 тренінг «Training on international cooperation on cybercrime and electronic evidence for 
investigators and prosecutors/judiciary»;  

 тренінг «Міжнародна співпраця з кіберзлочинності та електронних доказів» (проект 
CyberEast); 

 тренінг на тему «Системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної 
інфраструктури». 

Департаментом кіберполіції Нацполіції проведено 4 онлайн тренінги за сприянням Ради Європи 
«CyberEast», на теми:  

 «Введення в соціальну інженерію і основи кібербезпеки та кібер гігієна»; 
 Серія Cyberviolence: язик ворожнечі та обмежувальні заходи; 
 Навчання з питань міжнародної співпраці у галузі кіберзлочинності та електронних доказів; 
 Кібербулінг: тренди, стратегії запобігання та роль правоохоронних органів. 

Забезпечено участь у конференції, яка була організована Генеральним секретаріатом Інтерполу, на 
тему «Кіберпростір та новітні технології». 

Міноборони та ГШ ЗСУ забезпечено участь у: 
 тренінгу на тему “Системи управління інформаційною безпекою: Теорія та практика 

впровадження на об’єктах критичної інфраструктури”; 
 четвертому засідання Національного кластеру з кібербезпеки. 
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Розділ ІV. ПРАВОВІ ПИТАННЯ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 5.1.  

Національне законодавство гармонізоване із законодавством держав — членів НАТО  

у сфері безпеки і оборони України 

 

 

 

 

 

Виконано    0% 

Триває виконання              100% 

Скасовано / перенесено 0% 

 
 

ЦІЛЬ 5.1.1.  

Законодавство України гармонізоване із законодавством держав — членів НАТО  

для набуття Україною членства в НАТО 

 
     Найменування заходу (розпорядження КМУ від 16.06.21 № 690-р) Головний виконавець Статус  

виконання 

901.  Налагодження регулярного зворотного зв’язку із фахівцями 
НАТО з правових питань 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

902.  Запровадження спільної системи моніторингу і оцінки 
наближення нормативно-правової бази України до правових 
норм НАТО 

Міноборони Триває 
виконання 

Хід виконання:  
Виконання заходу планується у ІІІ-IV кварталі 2021 року. 

 
 
 
 

 
_______________________________ 

 

0 

100 

0 

Виконано Триває виконання Скасовано/ перенесено 


