
Додаток 
План 

заходів Міністерства оборони України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України   
та Стратегії сталого розвитку “України – 2020”  у 2015 році 

станом на 1 травня  2015 року 

Номер завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк 

виконання 

Відпові-
дальні за 

виконання  
 

Стан виконання Результат 
виконання 

 

1 2 3 4 5 6 
Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України  

та відновлення національного суверенітету на всій території держави 
1. Реформування системи національної безпеки та 
оборони (Стратегія). 
Оновлення доктринальних та концептуальних 
підходів до забезпечення національної безпеки 
(Стратегія). 
Розроблення та прийняття у новій редакції Воєнної 
доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній 
обстановці довкола України. Зокрема, 
передбачення у Воєнній доктрині терміна 
“вірогідний противник” та чітке окреслення 
критерію визнання певної держави (груп держав) 
вірогідним противником (Угода) 
 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо 
нової редакції Воєнної 
доктрини України 

до 31 
березня 

Міноборони Виконано.   
Підготовлено та подано до Кабінету 
Міністрів України проект Указу 
Президента України  “Про 
затвердження нової редакції  Воєнної 
доктрини України 06.03.2015 
№ 220/2458. 
Триває супроводження поданих 
пропозицій 
 

Проект 
Указу 

Президента 
України 

2. Реформування всієї системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України з урахуванням 
особливостей збройної агресії в сучасних умовах 
(системи мобілізації Збройних Сил та інших 
військових формувань, сил цивільного захисту, 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проектів законів 
про внесення змін до 
законів України: 
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1 2 3 4 5 6 
національної економіки). Внесення необхідних 
змін до Законів України “Про оборону” та “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, перегляд 
усіх стратегічних мобілізаційних планів (Угода) 

“Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію” 
(стосовно реформування 
системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації 
України з урахуванням 
можливостей національної 
економіки, досвіду 
проведення часткової 
мобілізації та проведення 
антитерористичної 
операції, досвіду інших 
країн у зазначеній сфері) 

до 30 
жовтня 

Міноборони 
інші 

центральні 
органи 

виконавчої 
влади 

Виконується. 
Організовано роботу щодо 
реформування системи мобілізаційної 
підготовки, зокрема: 
розроблено та набув чинності Закон 
України “Про внесення змін до Закону 
України “Про військовий обов’язок і 
військову службу” щодо служби у 
військовому резерві в особливий 
період” (від 19.03.2015 № 265-VII); 
підготовлено та сплановано до 
розгляду на Комітетах Верховної Ради 
України проекти законів України “Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення 
оборонних питань” (№ 2191) та “Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення окремих 
питань мобілізації та соціального 
захисту громадян України, які 
підлягають звільненню з військової 
служби під час особливого періоду або 
у зв’язку з оголошенням демобілізації” 
(№ 2283)  

Закон 
України 

“Про оборону”  

2) супроводження проектів 
законів у Верховній Раді 
України 

до 
прийняття 

відповідних 
законів 

Міноборони, 
ГШ ЗСУ 

  

6. Встановлення рівня витрат на оборону та 
правоохоронну діяльність до 5 відсотків валового 
внутрішнього продукту щороку, в тому числі 
видатки на оборону — не менше 3 відсотків 
валового внутрішнього продукту щороку (Угода, 
Програма). 
Розроблення та сприяння прийняттю закону про 
Державний бюджет України з відповідним обсягом 
видатків (щороку) (Програма). 

1) забезпечення під час 
складання проекту закону 
про Державний бюджет 
України на відповідний рік 
пріоритетного спрямування 
бюджетних коштів на 
оборону та правоохоронну 
діяльність 

до 15 
вересня 

Мінфін 
інші 

державні 
органи 

Виконується. 
Продовжено роботу щодо уточнення 
потреби у коштах на виконання заходів 
утримання та розвитку Збройних Сил 
України на 2016 рік та прогнозу 
видатків на два подальші роки. 
Проводяться розрахунки необхідних 
ресурсів на виконання заходів 
відповідно до визначених пріоритетів 
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1 2 3 4 5 6 
Централізація закупівель (Стратегія). 
Розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про державне оборонне 
замовлення” (Програма) 

діяльності, здійснюється підготовка 
проекту Орієнтовного плану 
утримання та розвитку Збройних Сил 
України на 2016 рік та два подальші 
роки, показники якого є підставою для 
формування бюджетного запиту на 
2016 рік 

7. Реалізація проекту “Європейський вал”: 
будівництво і облаштування надійно укріпленого 
кордону між Україною та Російською Федерацією. 
Створення Державного агентства з облаштування 
кордону. 
Вжиття заходів щодо отримання фінансової 
допомоги від ЄС для забезпечення облаштування 
державного кордону. 
Вжиття заходів щодо отримання допомоги Місії 
ЄС з реформування сектору безпеки. 
Залучення вітчизняних компаній до облаштування 
кордону (Програма) 

інженерно-фортифікаційне 
обладнання визначених 
позиційних районів 
поблизу кордону між 
Україною та Російською 
Федерацією  

протягом 
року 

Адміністра-
ція 

Держпри-
кордон-
служби, 

ГШ ЗСУ, 
види ЗСУ 

Виконується. 
Залучено сили та засоби інженерних 
військ Збройних Сил України до 
виконання завдань з обладнання 
пунктів на смугах оборонного рубежу 
та в зоні проведення 
антитерористичної операції на 
території Донецької і Луганської 
областей 

 

9. Реформування Збройних Сил та інших 
військових формувань України відповідно до 
сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого 
у ході антитерористичної операції (Стратегія). 
Реформування Збройних Сил. 
Прийняття нових документів оборонного 
планування з урахуванням сучасних воєнних 
викликів і загроз національним інтересам та 
набутого бойового досвіду під час 
антитерористичної операції (Програма розвитку 
Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та 
військової техніки) (Угода). 
Прийняття і виконання Державної програми 
розвитку Збройних Сил до 2020 року (Програма). 
Відновлення припинених важливих програм 
розробки перспективних зразків озброєння та 
військової техніки та затвердження нових програм 
у цій сфері (Угода). 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо 
нової редакції 
Стратегічного оборонного 
бюлетеня України 

до 15 
березня 

Міноборони Виконано.  
 Проект Указу Президента України  
“Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України “Про 
Стратегічний оборонний бюлетень 
України” внесено на розгляд до 
Кабінету Міністрів України  
(07.03.2015 № 220/2481). 
Триває супроводження проекту Указу 
Президента 

Проект 
Указу 

Президента 
України 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України про затвердження 
Державної цільової 
оборонної програми 
оптимізації та реорганізації 

до 30 
березня 

ГШ ЗСУ 
 

Виконується.  
Проект акта направлено на повторне 
погодження до Мінфіну, 
Мінекономрозвитку, Мін’юсту 
України. 
Направлено лист до Кабінету Міністрів 
України (від 06.04.2015 № 220/3683) 
щодо необхідності додаткового часу на 
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1 2 3 4 5 6 
Розроблення Концепції імпортозаміщення та 
створення нових промислових потужностей, в 
тому числі ліцензійного виробництва критично 
важливих комплектуючих для забезпечення 
українських виробників елементною базою, яка не 
виробляється в Україні (Угода) 

Збройних Сил на 2015-
2017 роки 

завершення зовнішнього погодження 
та проведення правової експертизи 
 

8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до Державної цільової 
оборонної програми 
розвитку озброєння та 
військової техніки 
Збройних Сил на  
2012-2017 роки 

у 
тримісячний 
строк після 
прийняття 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України, 

визначеній у 
підпункті 2 

цього 
пункту 

Міноборони Припинено виконання. 
Протокольним рішенням міжвідомчої 
наради під керівництвом першого 
заступника Секретаря  РНБО України, 
Голови Міжвідомчої комісії з політики 
військово-технічного співробітництва 
та експортного контролю від 
23.03.2015 № 880/13-4-15 зроблено 
висновки про недоцільність внесення 
змін до Державної цільової оборонної 
програми розвитку озброєння та 
військової техніки Збройних Сил на  
2012-2017 роки. Запропоновано 
розроблення нової державної цільової 
оборонної програми розвитку 
озброєння і військової техніки 
Збройних Сил на 2015-2020 роки 

 

 
  

  11) розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України проекту 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
схвалення Концепції 
державної цільової 
оборонної програми 
розвитку озброєння і 
військової техніки 
Збройних Сил на  
2015-2020 роки  

до 29 травня Міноборони Виконується. 
Розглянуто та схвалено (28.04.2015) на 
нараді РНБОУ проект Концепції 
Державної цільової оборонної 
програми розвитку озброєння та 
військової техніки на 2015-2020 роки. 
За дорученням РНБОУ проект 
Концепції направлено на погодження з 
зацікавленими центральними органами 
виконавчої влади та Укроборонпрому 
(від 28.04.2015)   

 

 12) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України про затвердження 

до 15 червня Міноборони Виконується. 
Протокольним рішенням міжвідомчої 
наради під керівництвом першого 
заступника Секретаря  РНБО України, 
Голови Міжвідомчої комісії з політики 
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1 2 3 4 5 6 
Державної цільової 
оборонної програми 
розвитку озброєння і 
військової техніки 
Збройних Сил на 2015-2020 
роки  
 

 

військово-технічного співробітництва 
та експортного контролю від 
23.03.2015 № 880/13-4-15 та Міністра 
оборони України від 26.03.2015 
№ 1143/у  запропоновано розроблення 
постанови Кабінету Міністрів України 
про затвердження Державної цільової 
оборонної програми розвитку 
озброєння і військової техніки 
Збройних Сил на 2015-2020 роки 

10. Надання у Збройних Силах пріоритету повному 
оновленню структури, починаючи від органів 
управління і закінчуючи штатними розписами 
частин та підрозділів (Стратегія). 
Перехід до нової функціональної структури 
Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням 
критерію швидкості реагування на загрози та 
готовності до виконання завдань та оптимізація 
системи управління військами з урахуванням цих 
змін (Угода). 
Запровадження кластерного принципу ротації 
кадрів, перегляд кваліфікаційних вимог та 
забезпечення чіткого дотримання цих вимог і 
повна переатестація кадрів, водночас 
вирішальними мають бути не тільки професійні, а 
й особистісні якості людини (Стратегія) 

1) забезпечення виконання 
основних заходів 
оптимізації та реорганізації 
ЗС, спрямованих на 
набуття ними здатності до 
відбиття збройної агресії 

протягом 
року 

ГШ ЗСУ 
  

Виконується.  
Проводяться визначені заходи щодо 
оптимізації складу та організаційної 
структури Генерального штабу 
Збройних Сил України 

 

 

2) створення Сил 
спеціальних операцій, 
зокрема командування Сил 
спеціальних операцій, 
визначення їх завдання, 
організаційної структури, 
системи забезпечення і 
підготовки 

до 30 
вересня 

ГШ ЗСУ Виконується. 
 Проект наказу Міністерства оборони 
України “Про затвердження концепції 
розвитку Сил спеціальних операцій  
Збройних Сил України”, направлено на 
внутрішнє погодження. 
Здійснюється розроблення 
перспективної структури  
Командування Сил спеціальних 
операцій та відпрацювання Положення 
про Командування Сил спеціальних 
операцій 

 

3) утворення нових органів 
військового управління 
розвідки та військових 
частин розвідки відповідно 
до комплектування частин, 
з’єднань та об’єднань ЗС  

до 30 червня ГШ ЗСУ Виконується.   
Формується визначена кількість 
військових частин розвідки відповідно 
до комплектів з’єднань та об’єднань 
Збройних Сил України   

 

 4) забезпечення переходу 
до нового розподілу 
бойового складу Збройних 

після 
завершення 
особливого 

ГШ ЗСУ 
 

Розподіл бойового складу Збройних 
Сил буде уточнено після завершення 
особливого періоду 
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Сил у мирний час за 
строками готовності до 
виконання завдань за 
призначенням 

періоду 

 5) створення дієвого 
кадрового резерву для 
комплектування керівних 
посад 
військовослужбовців, 
забезпечення 
пріоритетності для 
учасників 
антитерористичної операції 
та випускників військових 
навчальних закладів за 
кордоном 

до 30 червня Міноборони, 
інші державні 

органи 
(відповідно до 
компетенції) 

Виконано.  
29.01.2015 затверджено кадровий 
резерв для комплектування керівних 
посад в Міноборони та Збройних 
Силах. 
Складено та затверджено 20.03.2015 
список осіб, зарахованих до кадрового 
резерву на посади державних 
службовців керівників структурних 
підрозділів, їх заступників 

 

 6) розроблення та 
прийняття нормативно-
правових актів щодо 
запровадження 
кластерного принципу 
ротації кадрів, перегляду 
кваліфікаційних вимог та 
вдосконалення атестації 
кадрів 

до 30 
жовтня 

Міноборони, 
інші державні 

органи 
(відповідно до 
компетенції) 

Виконано. 
Розроблено проект Указу Президента 
України “Про внесення змін до 
Положення про проходження 
громадянами України військової 
служби у Збройних Силах України”. 
Проект розглянуто та схвалено 
Кабінетом Міністрів України 
08.04.2015 року, знаходиться на 
розгляді в Адміністрації Президента 
України. Здійснюється його 
супроводження 

Проект 
Указу 

Президен-
та України 

11. Повний перегляд системи розвідки - від  
розвідувальних комплектів частин до 
розвідувальних органів Міноборони (Стратегія). 
Оптимізація розвідки Збройних Сил (Угода). 
Формування системи управління, контролю, 
комунікацій, комп’ютерної підтримки, розвідки та 
інформаційного забезпечення (Стратегія) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проектів 
нормативно-правових актів 
щодо розвитку 
розвідувальних органів 
України  

протягом 
року 

Міноборони, 
інші державні 

органи 
(відповідно до 
компетенції) 

Виконується.  
Здійснюються заходи щодо розвитку 
розвідувальних органів Збройних Сил 
України  

 

12. Затвердження нового військово-
адміністративного поділу України. Відновлення 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 

до 15 травня ГШ ЗСУ  Виконано.  
 Проект Указу Президента України “Про 

Проект 
Указу 
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1 2 3 4 5 6 
військової інфраструктури, перегляд розташування 
місць постійної дислокації з’єднань та частин 
Збройних Сил (затвердження нового Плану 
дислокації Збройних Сил), зокрема з метою 
постійної військової присутності на Сході 
держави. Формування на базі військових містечок 
системи автономних військових баз з необхідною 
інфраструктурою для розташування військових 
частин та із фондом службового житла та 
соціально-побутовою інфраструктурою для 
військовослужбовців та членів їх сімей (Угода) 

України пропозицій щодо 
затвердження військово-
адміністративного поділу 
території України 

затвердження військово-
адміністративного поділу території 
України” направлено на розгляд 
Кабінету Міністрів України (від 
01.04.2015 № 220/3426) 

Президента 
України 

2) відновлення військової 
інфраструктури Військово-
Морських Сил Збройних 
Сил  

протягом 
року 

Міноборони Виконується.  
Проводяться заходи щодо виконання 

Планів будівництва (реконструкції) та 
капітального ремонту військових 
об’єктів на 2015 рік, до яких включено 
41 об’єкт інфраструктури Військово-
Морських Сил Збройних Сил України. 
 Триває опрацювання пілотного проекту 
з відродження та розвитку ВМС 
Збройних Сил України 

 

3) відновлення військової 
інфраструктури на Сході 
України з урахуванням 
розгортання додатково 
сформованих військових 
частин і підрозділів 
Збройних Сил  

протягом 
року 

Міноборони Виконується. 
Визначено місця постійної дислокації 

нових військових частин та фонди, які 
спроможні забезпечити розміщення 
новостворених військових частин, у 
містах Артемівськ, Сіверськ, 
Костянтинівка, Дружківка Донецької 
області та Сєверодонецьк Луганської 
області. 
Проводяться заходи щодо передачі 

визначених фондів до сфери управління 
Міністерства оборони України 

 

 4) перегляд місць 
розташування військових 
частин Збройних Сил з 
урахуванням створення 
чотирьох оперативних 
командувань та їх типового 
комплекту військ 

протягом 
року 

Міноборони Виконується. 
Проводяться заходи формування, 
переформування, передислокації та 
перепідпорядкування визначених 
військових частин 

 

 5) формування на базі 
військових містечок 
системи автономних 

протягом 
року 

Міноборони Виконується. 
Проводиться формування на базі 
військових містечок системи 
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військових баз з 
необхідною 
інфраструктурою для 
розташування військових 
частин із фондом 
службового житла і 
соціально-побутовою 
інфраструктурою для 
військовослужбовців та 
членів їх сімей 

автономних військових баз відповідно 
до Плану відновлення фондів для 
розміщення військових частин 
Сухопутних військ Збройних Сил 
України на території Вінницької, 
Запорізької, Миколаївської, Одеської, 
Сумської, Херсонської та Чернівецької 
областей. 
Організовано виконання заходів з 
будівництва казарм у військових 
містечках № 3 у м. Чернівці, проектно-
вишукувальні роботи та № 1 у 
м. Глухів Сумської області відповідно 
до Плану будівництва (реконструкції) 
та капітального ремонту об’єктів 
загальновійськового, комунального і 
спеціального призначення Збройних 
Сил України на 2015 рік  

13. Удосконалення системи мобілізації шляхом 
створення необхідної чисельності військкоматів та 
їх працівників, а також створення на базі Єдиного 
державного реєстру, як його складової, Єдиного 
державного реєстру військовозобов’язаних осіб із 
відповідним ступенем захищеності, ведення якого 
доручити Головному управлінню оборонного та 
мобілізаційного планування Генерального штабу 
Збройних Сил (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів 
щодо: 

 

покращення стану 
військового обліку в 
Україні 

протягом 
року 

ГШ ЗСУ Виконується.  
Проект Закону України “Про Єдиний 
державний реєстр 
військовозобов’язаних” направлено на 
погодження до заінтересованих 
міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади України (від 
04.04.2015 № 220/3615). 
Розробляється проект директиви 
Генерального штабу Збройних Сил 
України “Про організацію та ведення 
військового обліку 
військовозобов’язаних під час 
мобілізації в особливий період” 

 

відновлення та розгортання 
системи військових 

у тримісячний 
строк після 

ГШ ЗСУ Виконується. 
Опрацьовано проект спільної 
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1 2 3 4 5 6 
комісаріатів у необхідному 
обсязі 

завершення 
особливого 

періоду 
 

організаційної директиви Міноборони 
та Генерального штабу Збройних Сил 
України, якою передбачено 
відновлення діяльності військових 
комісаріатів в адміністративних 
одиницях держави 

14. Поступовий перехід до стандартів НАТО 
(STANAG) (Угода). 
Впровадження стандартів НАТО у Збройних 
Силах: перехід до нової системи логістичного 
забезпечення Збройних Сил відповідно до 
стандартів НАТО (Програма). 
Оптимізація системи логістичного забезпечення 
(Стратегія) 

створення нової системи 
логістичного забезпечення 
Збройних Сил відповідно 
до стандартів НАТО (у 
рамках Трастового фонду з 
удосконаленням систем 
логістики та стандартизації 
Збройних Сил: 

  

проведення разом з 
експертами НАТО, США 
досліджень щодо стану 
системи матеріально-
технічного забезпечення 
Збройних Сил та 
опрацювання пропозицій 
щодо перспективної 
системи логістичного 
забезпечення, її 
організаційної структури та 
системи інформаційного 
забезпечення матеріально-
технічного забезпечення 

до 30 
березня 

ГШ ЗСУ Виконано. 
Проведено дослідження 
представниками Організації НАТО з 
підтримки об’єднаного центру 
забезпечення м. Одеса з метою 
визначення обсягів роботи щодо 
обладнання визначених сховищ 
сучасними засобами зберігання 
матеріальних засобів, засобами малої 
механізації, автоматизації процесів 
прийому, зберігання, обліку та видачі 
матеріальних засобів. 
У якості пропозицій підготовлено 
проект Угоди між Міністерством 
оборони України та Організацією 
НАТО з підтримки щодо співпраці у 
рамках Трастового фонду НАТО з 
реформування системи логістики і 
стандартизації (проходить погодження 
з центральними органами виконавчої 
влади) 

Проект 
Угоди 

 опрацювання переліку 
стандартів та кодексів 

до 30 червня ГШ ЗСУ Виконується.   
Проведено: 
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усталеної практики у сфері 
логістики, які доцільно 
запровадити у першу чергу 

вивчення стандартів НАТО, які 
регулюють процеси організації 
тилового забезпечення, 
транспортування, забезпечення пально-
мастильними матеріалами, організації 
харчування особового складу; 
аналіз стандартів щодо можливого їх 
впровадження у системі тилового 
забезпечення ЗС України 

 опрацювання переліку 
національних та 
міжвідомчих стандартів з 
управління життєвим 
циклом озброєння та 
військової техніки, що 
мають 
системоутворювальне 
значення. Організація 
роботи з їх перероблення 
(розроблення) з 
урахуванням відповідних 
стандартів НАТО 

до 30 червня ГШ ЗСУ Виконується.  
Здійснюється підготовка матеріалів для 

опрацювання переліку національних та 
міжвідомчих стандартів з управління 
життєвим циклом озброєння та 
військової техніки, що мають 
системоутворювальне значення 

 

 отримання від Офісу 
стандартизації НАТО 
документів з бази даних 
стандартизації НАТО 

протягом 
року 

ГШ ЗСУ, 
МЗС 

Виконується.  
 Здійснюються заходи щодо отримання 
від Офісу стандартизації НАТО 
документів з бази даних стандартизації 
НАТО 

 

15. Забезпечення функціональної оптимізації 
(скорочення дублюючих і зайвих структур) 
(Стратегія). 
Оптимізація та відповідне скорочення структури 
Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил 
з метою уникнення дублювання функцій 
(приведення структури Генерального штабу 
Збройних Сил до стандартів НАТО) (Угода) 

1) забезпечення оптимізації 
складу та організаційної 
структури Міноборони та 
Генерального штабу 
Збройних Сил відповідно 
до положень про 
Міноборони та 
Генеральний штаб 
Збройних Сил  

до 30 червня Міноборони Виконується. 
Проведено організаційні заходи на базі 
трьох департаментів Міністерства 
оборони України 

 

2) усунення дублювання у до 30 червня Міноборони  
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виконанні функцій 
фінансового, правового 
забезпечення і з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, зосередження 
обсягів близької за 
характером роботи в 
одному структурному 
підрозділі апарату 
Міноборони  

16. Виведення з підпорядкування 
Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та 
включення її до складу Збройних Сил (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту 
нормативно-правового  
акта Кабінету Міністрів 
України щодо включення 
Держспецтрансслужби до 
складу Збройних Сил  

до 31 
березня 

ГШ ЗСУ, 
Мінінфрас-
труктури 

 

Виконується. 
Підготовлено проект Закону України 
“Про ліквідацію Державної спеціальної 
служби транспорту” та проект 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України “Деякі питання реалізації 
Закону України “Про розформування 
Державної спеціальної служби 
транспорту”. 
Проекти направлено до Мін’юсту  
України для проведення правової 
експертизи (від 27.04.2015 за 
№ 220/4461). 
До Кабінету Міністрів України 
направлено лист (від 22.04.2015 
№ 220/4272) щодо необхідності 
додаткового часу (до 31.05.2015) на 
завершення зовнішнього погодження 
та проведення правової експертизи 

 

17. Збільшення грошового утримання 
військовослужбовців шляхом підвищення 
посадових окладів та окладів за військовим 
званням. Підвищення престижу військової 
професії та мотивації на проходження військової 
служби (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 7 листопада 2007 р. 

до 31 
березня 

Міноборони, 
Мінсоцполі-

тики, 
Мінфін 

 

Виконується.  
Проект постанови Кабінету Міністрів 
України погоджено із центральними 
органами виконавчої влади (на даний 
час знаходиться на погодженні у 
Мінекономрозвитку). 
Згідно з резолюцією КМУ від 
21.04.2015 № 13492/3/1-15 строк 
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№ 1294 “Про 
упорядкування структури 
та умов грошового 
забезпечення 
військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького 
складу та деяких інших 
осіб” стосовно підвищення 
розмірів окладів за 
військовим званням та 
посадових окладів 

виконання подовжено до 08.05.2015 

18. Соціальне забезпечення військовослужбовців 
та інших учасників антитерористичної операції: 
видача посвідчень учасників антитерористичної 
операції; 
фінансування пільг для учасників 
антитерористичної операції; 
надання соціальної допомоги, послуг з медичної 
реабілітації через Державну службу у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції; 
затвердження Програми соціальної реабілітації та 
адаптації учасників антитерористичної операції 
(Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту закону 
про внесення змін до 
Закону України “Про 
соціальний і правовий 
захист 
військовослужбовців та 
членів їх сімей” щодо: 
надання гарантій 
соціального захисту 
особам, які призиваються 
на військову службу за 
призовом, осіб 
офіцерського складу та 
членів їх сімей; 
скасування обмежень для 
військовослужбовців та 
членів їх сімей на 
санаторно-курортне 
забезпечення; 
надання 
військовослужбовцям 
рядового, сержантського і 
старшинського складу 
військової служби за 

до 31 
березня 

Міноборони Виконано.  
Внесено на розгляд до Кабінету 
Міністрів України проекти законів 
України: 
“Про внесення зміни до статті  
11 Закону України “Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей” щодо повернення 
військовослужбовцям та членам їх 
сімей права на пільгове санаторно-
курортне лікування (від 01.04.2015 
№ 220/3432); 
“Про внесення змін до статті 12 Закону 
України “Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів 
їх сімей” щодо запровадження 
виплати компенсації за піднайом 
(найом) жилого приміщення для 
військовослужбовців військової служби 
за контрактом (від 30.03.2015 
№ 220/3358). 
Розроблено та погоджено із 
заінтересованими центральними 
органами виконавчої влади проект 
Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про соціальний і 
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1 2 3 4 5 6 
контрактом права на 
отримання грошової 
компенсації за піднайом 
(найом) жилого 
приміщення 

правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей” в частині надання 
гарантій соціального захисту особам, 
які призиваються на військову службу 
за призовом осіб офіцерського складу 
та членів їх сімей.  
Готується до подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 

 2) супроводження 
зазначеного проекту закону 
у Верховній Раді України 

до 
прийняття 
відповідно-
го закону 

Міноборони   

19. Формування нових органів управління у сфері 
забезпечення національної безпеки (Стратегія). 
Внесення змін до Законів України “Про оборону” 
та “Про правовий режим воєнного стану” з метою 
більш чіткого визначення порядку 
підпорядкування утворених відповідно до законів 
України військових формувань Генеральному 
штабу Збройних Сил у разі введення правового 
режиму воєнного стану. 
Внесення змін до законодавства з метою 
запровадження механізму призначення військових 
комендантів територій, щойно звільнених з-під 
контролю ворожих збройних формувань, у 
ситуаціях, коли в державі не введений правовий 
режим воєнного стану, але на її території ведуться 
бойові дії (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту закону 
про внесення змін до 
Законів України “Про 
оборону” та “Про правовий 
режим воєнного стану” з 
метою більш чіткого 
визначення порядку 
підпорядкування 
утворених відповідно до 
законів військових 
формувань Генеральному 
штабу Збройних Сил у разі 
введення правового 
режиму воєнного стану, 
запровадження механізму 
призначення військових 
комендантів територій, 
щойно звільнених з-під 
контролю ворожих 
збройних формувань, у разі 
коли в державі не введено 
правовий режим воєнного 
стану, але на її території 

до 31 
березня 

ГШ ЗСУ 
 

Виконано. 
Питання, пов’язані з 
підпорядкуванням, утворених 
відповідно до законів України 
військових формувань Генеральному 
штабу Збройних Сил визначено у 
проекті Закону України “Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
удосконалення територіальної оборони 
України”, підготовка здійснюється на 
виконання доручення Президента 
України від 15.01.2015  
№020/290-01дск.  
Проект Закону України  направлено 
для проведення юридичної експертизи 
до Мін’юсту України (від 10.04.2015  
№220/3860). 
Питання призначення військових 
комендантів територій, звільнених з під 
контролю незаконних збройних 
формувань, коли в державі не введено 
правовий режим воєнного стану 
визначені в Законі України “Про 
військово-цивільні адміністрації” 
(№ 141-VII від 03.02.2015) 
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1 2 3 4 5 6 
ведуться бойові дії 

 2) супроводження 
зазначеного проекту закону 
у Верховній Раді України 

до прийняття 
відповідно-го 

закону 

ГШ ЗСУ   

20. Реформування та оптимізація системи 
військової освіти з урахуванням кращих практик 
країн-членів НАТО, в тому числі реформування 
системи освіти, що надається на кафедрах 
військової підготовки цивільних вищих 
навчальних закладів (Угода) 

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

протягом 
року 

ГШ ЗСУ 
 

Виконується.  
Сплановано підготувати у навчальних 
центрах 40,3 тис. осіб, із них 
військовослужбовців: 
військової служби за контрактом –  
3,4 тис.; 
призваних під час четвертої черги 
мобілізації, – 26 тис.; 
призваних під час п’ятої черги 
мобілізації, – 11 тис. осіб. 
Станом на 15.04.2015 у навчальних 
центрах підготовлено 15,2 тис. осіб 

 

 2) участь військових 
частин і підрозділів 
Збройних Сил у навчаннях 
в рамках програми 
“Партнерство заради 
миру”, у тому числі тих, 
що проводяться на 
території України, 
включаючи навчання Сил 
реагування НАТО, участь 
Збройних Сил в Ініціативі 
взаємопоєднаних сил та 
Ініціативі взаємосумісності 
партнерів 

протягом 
року 

ГШ ЗСУ 
 

Виконується.  
Протягом квітня представники 
Збройних Сил України взяли участь у  
заходах з підготовки 
багатонаціональних навчань: 
початковій конференції з планування 
навчання “Світла лавина-2015” (31.03-
02.04, м. Ходмезьовашархей, 
Угорщина); 
заключній конференції з планування 
навчання “Capable Logistician-2015” 
(12-17.04, м. Будапешт, Угорщина); 
конференції з розробки концепції 
проведення навчання “Triple Brave-
2015” (13-17.04, м. Люблін, Республіка 
Польща); 
головній конференції з планування 
протичовнового навчання країн 
чорноморського басейну “Морський 
щит - 2015” (15-16.04, м. Констанца, 
Республіка Румунія); 
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1 2 3 4 5 6 
головній конференції з планування 
багатонаціонального навчання 
“Кленова арка - 2015” (20-24.04,  
м. Вільнюс, Литовська Республіка); 
конференції з планування 
багатонаціонального командно-
штабного навчання “REGEX - 2015” 
(20-24.04, м. Афіни, Грецька 
Республіка); 
першому етапі українсько-
американського навчання підрозділів 
збройних сил та національної гвардії 
“Фіарлес Гардіан-2015”, (20.04-14.06,  
с. Старичі, Львівська обл.). 
Також у період з 07 по 08 квітня 
2015 року представником ПС ЗСУ 
взято участь у навчанні ВПС Турецької 
Республіки “ISIK-2015”; 
з 21 по 23 квітня 2015 року два 
представники брали участь у навчанні 
Збройних Сил Естонської Республіки 
“Зімкнені щити-2015” в якості 
спостерігачів (м.Таллін, Естонська 
Республіка) 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України про оптимізацію 
мережі військових 
навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів 

до 30 червня Міноборони Виконано. 
 Проект постанови схвалено Кабінетом 
Міністрів України від 25.03.2015 № 143 

Постанова 
КМУ від 
25.03.2015 
№ 143 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України 
про реорганізацію та 

до 31 
березня 

Міноборони Виконано.   
Проект постанови схвалено Кабінетом 
Міністрів України від 30.01.2015 № 94  

Постанова 
КМУ від 
30.01.2015 
№ 94 
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1 2 3 4 5 6 
утворення військових 
навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів 
 

 5) забезпечення повного 
перегляду усіх навчальних 
програм вищих військових 
навчальних закладів з 
урахуванням нової 
структури Збройних Сил, 
нових штатів підрозділів, 
нових тактичних нормативів 

до 30 
листопада 

Міноборони Виконується.  
Здійснюється підготовка матеріалів для 
забезпечення повного перегляду усіх 
навчальних програм та їх коригування 
у вищих військових навчальних 
закладів з урахуванням нової 
структури Збройних Сил, нових штатів 
підрозділів, нових тактичних 
нормативів 

 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до 
постанови КМУ від 
01.02.2012 № 48 ”Про 
внесення змін до Порядку 
проведення військової 
підготовки студентів ВНЗ за 
програмою підготовки 
офіцерів запасу” 

до 30 червня Міноборони  Виконується.  
Здійснюється погодження проекту 
постанови Кабінету Міністрів України із 
заінтересованими центральними 
органами виконавчої влади 

 

21. Запровадження дієвих механізмів фінансування 
будівництва житла для військовослужбовців 
(службового та постійного) (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України 
про внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
16 лютого 2011 р. № 147 
“Про затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті на будівництво 

до 30 червня Міноборони, 
Мінфін 
МВС 

Мінекономро
звитку 

інші державні 
органи 

(відповідно до 
компетенції) 

Виконується.  
Проект постанови Кабінету Міністрів 
України направлено на повторне 
погодження до заінтересованих органів 
центральної виконавчої влади від 
15.04.2015 № 220/5993 
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(придбання) житла для 
військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького 
складу” 

 2) забезпечення 
будівництва (придбання) 
житла, насамперед для 
сімей загиблих та 
поранених 
військовослужбовців (осіб 
рядового і начальницького 
складу), які брали 
безпосередню участь у 
антитерористичних 
операціях, заходах, 
пов’язаних із 
забезпеченням 
правопорядку на 
державному кордоні 

протягом 
року 

Міноборони 
Мінфін 
МВС 

Мінекономро
звитку 

інші державні 
органи 

(відповідно до 
компетенції) 

З початку проведення АТО по 
теперішній час забезпечено житлом 
272 учасника бойових дій АТО. 
У 2015 році забезпечено 44 сім’ї 
загиблих в АТО військовослужбовців, 
зокрема, за рахунок:  
цільового виділення коштів з 
Державного бюджету України -  
24 сім’ї; власного ресурсу Міністерства 
оборони – 15; місцевих органів влади – 
5. 
Також забезпечено житлом 7 сімей 
важкопоранених військовослужбовців 
під час проведення АТО, зокрема, за 
рахунок: цільового виділення коштів з 
Державного бюджету України – 2; 
власного ресурсу Міністерства 
оборони – 5 

 

23. Створення міжвідомчої комісії з питань 
розвитку оборонно-промислового комплексу при 
Кабінеті Міністрів України (у форматі 
консультативно-дорадчого органу) з метою 
забезпечення експертно-аналітичної підтримки 
роботи Кабінету Міністрів України у сфері 
розвитку оборонно-промислового комплексу 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту 
нормативно-правового акта 
щодо утворення 
міжвідомчої комісії з 
питань розвитку оборонно-
промислового комплексу, 
затвердження її складу та 
визначення повноважень  

до 30 червня Мінекономр
озвитку 

Міноборони 

Виконується. 
Направлено лист до 
Мінекономрозвитку щодо участі 
представників від Міністерства 
оборони у роботі міжвідомчої комісії з 
питань розвитку оборонно-
промислового комплексу  
(від 03.04.2015 № 220/3557) 

 

24. Організація співробітництва у галузі розробок 
озброєння та військової техніки з іноземними 
виробниками (ЄС, Канада, США, Південно-Східна 
Азія); зокрема шляхом укладення міжнародних 
договорів про технічну кооперацію у сфері 

підготовка міжнародних 
договорів України з питань 
науково-технічної, 
технічної та виробничої 
кооперації у галузі 

протягом 
року 

Мінекономр
озвитку 

Міноборони 

Виконується. 
Здійснюється підготовка пропозицій 
для міжнародних договорів України з 
питань науково-технічної, технічної та 
виробничої кооперації у галузі 
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1 2 3 4 5 6 
вироблення військової техніки, озброєнь, 
спеціальних засобів з державами — членами 
НАТО (Угода, Програма) 

виробництва озброєння, 
військової та спеціальної 
техніки 
 

виробництва озброєння, військової та 
спеціальної техніки 

26. Оптимізація всіх систем та норм забезпечення, 
впровадження нових зразків озброєння та 
військової техніки, перегляд тактики і стратегії з 
урахуванням вимог сучасності (Стратегія). 
Розвиток оборонно-промислового комплексу, 
освоєння у кооперації з провідними світовими 
виробниками виробництва озброєнь, військової та 
спеціальної техніки, що сумісна із стандартами 
НАТО (Програма). Залучення іноземних 
інвестицій та формування ефективної моделі 
державно-приватного партнерства (Стратегія) 

1) розроблення нормативно-
правових актів у сфері ОПК з 
метою забезпечення 
створення умов для його 
сталого розвитку 

протягом 
року 

Мінекономр
озвитку 

Міноборони 

Виконується. 
Направлено лист до 
Мінекономрозвитку щодо участі 
представників Міністерства оборони у 
роботі Міжвідомчої групи з 
розроблення проекту Державної 
програми реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу на 
період до 2020 року та проекту 
Концепції цієї програми  
(від 19.03.2015 № 247/2/1764) 

 

2) участь в роботі робочих 
груп Конференції 
національних директорів 
озброєнь CNAD, зокрема 
Промислово-дорадчій групі 
НАТО (NIAG) та щорічному 
промисловому форумі НАТО 
 

протягом 
року 

Мінекономр
озвитку 

Міноборони 

При надходженні відповідного 
доручення КМУ представники 
Міноборони беруть участь в роботі 
робочих груп Конференції 
національних директорів озброєнь 
CNAD, зокрема Промислово-дорадчій 
групі НАТО (NIAG) та щорічному 
промисловому форумі НАТО 

 

28. Запровадження механізмів надання можливості 
приватним розробникам розробляти та 
випробовувати продукцію військового та 
спеціального призначення за результатами 
тендерів, зокрема радіотехнічної продукції, що 
працює на частотних діапазонах, закріплених за 
військовими, а також спеціальної IT-продукції (з 
шифрування, дешифрування, прихованого зв’язку 
тощо) та засобів оперативної техніки. Внести з 
цією метою необхідні зміни до нормативно-
правової бази (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів 
щодо механізму надання 
приватним розробникам 
можливості розробляти та 
випробовувати продукцію 
військового та 
спеціального призначення 
за результатами тендерів 

до 30 червня Міноборони, 
Мінекономроз

витку 

Здійснюється підготовка матеріалів для 
розроблення нормативно-правових 
актів щодо механізму надання 
приватним розробникам можливості 
розробляти та випробовувати 
продукцію військового та спеціального 
призначення за результатами тендерів 

 

37. Дерегуляція та розвиток підприємництва. 
Скорочення кількості органів державного нагляду 
(контролю) (Стратегія). 
Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику 

1) завершення розроблення 
проектів положень про 
центральні органи 
виконавчої влади із 

до 30 червня Міноборони, 
Мінекономроз

витку,  
ДРС 

Міноборони відповідно до положення 
не займається питаннями дерегуляції та 
розвитку підприємництва 
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бізнесу та держави (Програма). 
Забезпечення протягом одного року заміни 
існуючої системи регулювання підприємницької 
діяльності на європейську (Угода). 
Впровадження регуляторної моделі, що передбачає 
кількість та функції контролюючих органів 
відповідно до стандартів ЄС та Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їх державами-
членами, з іншої сторони. 
Завершення зменшення кількості контролюючих 
органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680 (перше 
півріччя 2015 року), приведення кількості 
контролюючих органів та їх функцій у повну 
відповідність з європейськими стандартами 
(Програма). 
Скорочення кількості регуляторних та 
контролюючих органів шляхом їх злиття або 
ліквідації, забезпечення усунення дублювання 
функцій між органами державного нагляду 
(контролю) або делегування окремих функцій 
держави саморегулівним організаціям (Угода) 

урахуванням Схеми 
спрямування і координації 
діяльності центральних 
органів виконавчої влади 
Кабінетом Міністрів 
України через відповідних 
членів Кабінету Міністрів 
України, затвердженої 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 
вересня 2014 р. № 442 
“Про оптимізацію системи 
центральних органів 
виконавчої влади”, та 
внесення їх на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України 

Нова антикорупційна політика 

73. Оновлення влади та антикорупційна реформа 
(Стратегія). 
Проведення перевірки осіб, на яких поширюється 
дія Закону України “Про очищення влади” 
(Програма) 

1) забезпечення 
проведення перевірок 
відповідно до Закону 
України “Про очищення 
влади” та розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня  
2014 р. № 1025 “Про 
затвердження плану 
проведення перевірок 
відповідно до Закону 
України “Про очищення 
влади”  

протягом 
року 

Мін’юст, 
Міноборони 

Виконується.  
Розроблено та погоджено із 
зацікавленими структурними 
підрозділами проект наказу 
Міністерства оборони України “Про 
внесення змін до наказу Міністерства 
оборони України № 81”. 
Проведено перевірку відомостей 
відповідно до Закону України “Про 
очищення влади. 
За квітень 2015 року направлено 
50 запитів відносно 10 осіб: 
військовослужбовці – 2; державні 
службовці – 8. 
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Отримано відповідей – 5 

83. Створення на базі Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах Військової поліції 
з визначенням пріоритетів її діяльності 
попередження і виявлення кримінальних 
правопорушень та надання їй права здійснювати 
досудове розслідування в умовах воєнного стану 
всіх кримінальних правопорушень, вчинених 
військовослужбовцями, а також злочинів, 
вчинених військовослужбовцями безпосередньо у 
зоні ведення бойових дій (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту закону 
про військову поліцію 
 

до 16 
березня 

ГШ ЗСУ Виконано. 
Проект Закону України “Про військову 
поліцію” внесено на розгляд до 
Верховної Ради України 
(реєстраційний № 1805).  
Проект закону відхилено та знято з 
розгляду. 
29.01.2015 народними депутатами 
України Паламарчуком М.П. та 
Королем В.М. зареєстровано проект 
Закону України “Про Військову 
міліцію” (реєстраційний номер 1882) в 
якому враховані пропозиції та 
зауваження МО України.  
Зазначений проект є аналогічним 
проекту Закону України “Про 
Військову поліцію” 

 

2) супроводження 
зазначеного проекту закону 
у Верховній Раді України 
 

до 
прийняття 
відповідно-
го закону 

ГШ ЗСУ 

3) вжиття заходів щодо 
переформування військової 
служби правопорядку у 
Збройних Силах у 
військову поліцію 
 
 
 

у 
шестимісяч
ний строк з 

дня 
опублікуван

ня закону 
про 

військову 
поліцію 

ГШ ЗСУ Виконання заходу буде забезпечено у 
шестимісячний строк зі дня 
опублікування закону про військову 
поліцію 

 

Нова економічна політика 

100. Програма залучення інвестицій. 
Гармонізація із законодавством Європейського 
Союзу положення законодавства України щодо 
захисту прав національних та іноземних інвесторів 
та кредиторів (Стратегія). 
Створення сприятливого для інвестицій 
середовища (Угода) 

проведення громадського 
обговорення механізмів 
утворення державного 
банку розвитку та подання 
Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо 
утворення державного 
банку розвитку 

до 30 
листопада 

Мінекономр
озвитку, 
Мінфін, 

Міноборони 
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125. Збільшення удвічі обсягів експорту товарів 
вітчизняного виробництва до 2019 року. 
Максимальне використання переваг режиму 
вільної торгівлі з державами — членами ЄС. 
Створення та просування бренду “Продукт 
України” (Програма). Програма популяризації 
України у світі та просування інтересів України у 
світовому інформаційному просторі (Стратегія) 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення Концепції 
популяризації України у 
світі та просування 
інтересів України у 
світовому інформаційному 
просторі 

до 30 
листопада 

МІП,  МЗС 
Міноборони 

Виконується. 
Здійснюється підготовка пропозицій 
для розроблення проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України щодо схвалення Концепції 
популяризації України у світі та 
просування інтересів України у 
світовому інформаційному просторі 
 

 

135. Збільшення кількості видів ділової діяльності 
суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати 
самостійне оцінювання відповідності власної 
діяльності вимогам та прийнятим нормам без 
застосування системи державного нагляду 
(контролю) (Угода) 

розроблення проектів актів 
законодавства, 
спрямованих на 
запровадження 
самостійного оцінювання 
відповідності діяльності 
суб’єктів господарювання 
вимогам законодавства без 
застосування системи 
державного нагляду 
(контролю) 

до 31 травня  Центральні 
органи 

виконавчої 
влади, 

Міноборони 

Міністерством оборони не 
здійснюється розроблення проектів 
актів законодавства, спрямованих на 
запровадження самостійного 
оцінювання відповідності діяльності 
суб’єктів господарювання вимогам 
законодавства без застосування 
системи державного нагляду 
(контролю)  

 

164. Організація та безпека дорожнього руху. 
Перегляд діючих програм з підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху та прийняття 
скоординованого плану дій на п’ять років з 
забезпечення безпеки дорожнього руху (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
КМУ про затвердження 
плану дій з безпеки 
дорожнього руху на період 
до 2020 року 

до 30 
березня 

МВС, 
ГШ ЗСУ 

Виконується.  
Проведено робочу зустріч з 
представниками Департаменту ДАІ ГУ 
МВС України щодо розроблення та 
погодження проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження плану дій з безпеки 
дорожнього руху на період до  
2020 року”.  Проект постанови 
знаходиться в стадії розроблення 

 

Нова політика розвитку молоді та спорту 

362. Програма залучення талантів (Стратегія) 
 

3) формування державної 
військової еліти шляхом 
розвитку мережі 

протягом 
року 

Міноборони Виконується. 
Здійснюються заходи щодо розвитку 
мережі військових ліцеїв та кадетських 
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військових ліцеїв, 
кадетських класів 

класів, зокрема: 
створено ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
“Патріот”,(смт Есхар, Чугуєвського 
району, Харківської області); 
з 01.09.2015 збільшено обсяги прийому 
ліцеїстів до 10-го класу у Військово-
морському ліцеї (м.Одеса) з 50 до  
100 осіб 

Політика міжнародної допомоги 

365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, 
Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими 
міжнародними фінансовими організаціями 
(Програма) 

1) забезпечення виконання 
положень спільної з МВФ 
угоди в рамках Механізму 
розширеного фінансування 
(EFF) 

протягом 
року 

Центральні 
органи 

виконавчої 
влади, 

Міноборони 

  

 8) проведення щопівроку 
та щороку переглядів 
портфеля проектів 
Світового банку в Україні 

до 30 
березня, 

до 30 липня 

Мінекономр
озвитку, 
Мінфін, 

Міноборони 

  

366. Проведення міжнародної донорської 
конференції та затвердження в її рамках 
міжнародного плану відновлення України на 
2015—2017 роки (Програма) 

підготовка та проведення 
міжнародної конференції з 
питань підтримки реформ в 
Україні  

протягом 
року 

Мінекономр
озвитку 
Мінфін, 

МЗС, 
Мінрегіон, 

Міноборони 

Міністром оборони взято участь у 
проведенні Міжнародної конференції з 
питань підтримки реформ в Україні 
(28.04.2015) 

 

 
 
Заступник Міністра оборони України – керівник апарату                                                                                                         П.М.МЕХЕД 
 


