Модернізуємо Збройні сили України, зміцнюємо країну

Огляд реформування
оборонного сектору України

ЗМІСТ

2-4 стор.

7 стор.

СТРАТЕГІЧНІ ДОКУМЕНТИ.
КОМПЛЕКСНИЙ ПАКЕТ
ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

НАТО ЗАПУСТИЛО В УКРАЇНІ
РОБОТУ ТРАСТОВОГО ФОНДУ
З РОЗМІНУВАННЯ

6 стор.

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ УКРАЇНИ
ТА КАНАДИ ОБГОВОРИЛИ
ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ
ДВОХ КРАЇН

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
НАТО ПРОКОМЕНТУВАВ
БАЖАННЯ УКРАЇНИ ВСТУПИТИ
ДО АЛЬЯНСУ
ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР З ПИТАНЬ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЯК УКРАЇНІ
ЗМІНИТИ СТОСУНКИ З НАТО
УКРОБОРОНПРОМ ГОТОВИЙ
РОЗПОЧАТИ БУДІВНИЦТВО
ЗАВОДУ БОЄПРИПАСІВ

1-15 липня 2016

1-15 липня 2016

СПІЛЬНА ЗАЯВА КОМІСІЇ
УКРАЇНА-НАТО ПІД ЧАС
ВАРШАВСЬКОГО САМІТУ
САМІТ НАТО У ВАРШАВІ –
ПІДСУМКИ І УРОКИ

1

Стратегічні документи

Комплексний пакет
допомоги Україні
ЦІЛЬ
оптимізація, консолідація і посилення програм допомоги НАТО задля реформування
національних Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО і досягнення їх взаємосумісності
з силами НАТО до 2020 року

МАСШТАБ
стратегічний рівень реформування
сектору безпеки та оборони,
розбудова оборонних інституцій

> 40 цільових програм допомоги
за ключовими напрямами

Спеціальні програми підтримки
Розбудова спроможностей та оборонних інституцій
Ціль: посилення демократичного контролю, сприяння реформі безпекових та оборонних
інституцій, покращення системи професійної військової освіти в Україні
Впровадження: Провідні партнерські програми НАТО з розвитку потенціалу і розбудови
можливостей працюватимуть на досягнення спільних цілей, зокрема, Цільовий фонд з
перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців під проводом Норвегії

Командування, управління, зв’язок і комп’ютеризація (С4)
Ціль: реорганізація та модернізація структур і спроможностей в галузі командування,
управління, зв’язку і комп’ютеризації з ціллю забезпечення взаємосумісності систем
управління та зв’язку України і НАТО та розвитку здатності України забезпечувати власну
оборону
Впровадження: Досягненню визначених цілей сприятимуть проекти, створені в рамках
Цільового фонду з модернізації системи командування, управління та комунікації, очолюваного
Канадою, Німеччиною та Сполученим Королівством.
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Стратегічні документи

Комплексний пакет допомоги Україні

Логістика та стандартизація
Ціль: Створення узгодженої та ефективної системи логістичної підтримки з фокусом
на поліпшення спроможностей України щодо управління системою постачання та
стандартизацією.
Впровадження: Стратегічні завдання, визначені на директивному рівні, будуть доповнені
цілями партнерства Процесу планування та огляду, а також проектами, передбаченими
Цільовим фондом з реформування систем логістики і стандартизації під проводом Чехії,
Нідерландів та Польщі.

Оборонно-технічне співробітництво
Ціль: Покращення технічної взаємосумісності між Україною та НАТО, а також підвищені
спроможностей України щодо кодифікації.
Впровадження: Внесок до комплексного пакету допомоги в цій частині робитиме поточна
кооперація в рамках Спільної робочої групи з оборонно-технічної співпраці, а також проект
під егідою Цільового фонду з логістики та стандартизації.

Кібербезпека
Ціль: В 2016 році Україна затвердила нову Стратегію кібернетичної безпеки. НАТО сприятиме
її впровадженню, а також допомагатиме Україні розвивати технічні спроможності для протидії
кіберзагрозам.
Впровадження: В рамках КПД очолюваний Румунією Цільовий фонд з кіберзахисту
надаватиме обладнання та навчальні програми для посилення здатності України реагувати
на кіберінциденти, що загрожують її безпеці.

Енергетична безпека
Ціль: Захист критичної інфраструктури через обмін досвідом, тренувальні програми та
навчання.
Впровадження: Впровадженням відповідних проектів за цим напрямом займатиметься
Центр передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки у Вільнюсі, Латвія.
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Стратегічні документи

Комплексний пакет допомоги Україні

Медична реабілітація
Ціль: Впровадження ефективної системи медичної підтримки за Євроатлантичними
стандартами.
Впровадження: Діяльність Цільового фонду, очолюваного Болгарією, буде зосереджена
на безпосередній медичній допомозі військовим, поліпшенні швидкого доступу до послуг з
медичної та психологічної реабілітації, а також на розвитку спроможностей закладів медичної
реабілітації в Україні.

Знешкодження саморобних вибухових пристроїв,
боєприпасів, що не вибухнули, та розмінування
Ціль: Протидія загрозам від саморобних вибухових пристроїв та боєприпасів, що не
вибухнули.
Впровадження: За вжиття конкретних заходів за цим напрямом відповідатиме Цільовий
фонд зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв та боєприпасів, що не вибухнули.
В галузі гуманітарного розмінування Україна отримуватиме допомогу в рамках проекту
розбудови спроможностей під егідою програми «Наука заради миру та безпеки».
Рішення проблем, пов’язаних з наслідками військової діяльності радянської армії, буде
покладено на Цільовий фонд зі знищення стрілецької та легкої зброї та протипіхотних мін під
головуванням США, а також Цільовий фонд зі знезараження колишніх радянських військових
об'єктів, де зберігалися радіоактивні відходи, під головуванням Німеччини.

Наукова діяльність в сфері оборони
Ціль: Розвиток проектів, спрямованих на боротьбу з тероризмом, розвиток технологій,
кіберзахист, енергетичну безпеку, від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних озброєнь.
Впровадження: Україна є найбільшим бенефіціаром програми НАТО «Наука заради миру
та безпеки». Серед пріоритетних проектів програми в Україні – посилення спроможностей в
галузі телемедицини та парамедицини.
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Стратегічні документи

Комплексний пакет допомоги Україні

Стратегічні комунікації
Ціль: Створення та розвиток спроможностей національних сил оборони в галузі стратегічних
комунікацій.
Впровадження: НАТО сприятиме розвитку спроможностей в цій сфері на користь урядових
установ та громадянського суспільства, в тому числі шляхом впровадження Дорожньої карти
Партнерства у сфері стратегічних комунікацій НАТО-Україна.

Протидія гібридній війні
Ціль: НАТО і Україна погодили створення платформи з вивчення досвіду ведення гібридних
бойових дій в Україні.

Реформа Служби безпеки
Ціль: НАТО сприятиме реформам Служби безпеки України, приділяючи особливу увагу в
забезпеченні цивільного демократичного контролю.

Планування на випадок
надзвичайних ситуацій цивільного характеру
Ціль: НАТО надаватиме підтримку Державній службі України з надзвичайних ситуацій в
розбудові спроможностей в галузі захисту цивільного населення та гуманітарної допомоги,
зокрема в рамках діяльності Євроатлантичного координаційного центру реагування на
природні лиха та катастрофи.
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НАТО

НАТО

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР
З ПИТАНЬ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ:
ЯК УКРАЇНІ ЗМІНИТИ
СТОСУНКИ З НАТО

Х

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР НАТО
ПРОКОМЕНТУВАВ БАЖАННЯ УКРАЇНИ
ВСТУПИТИ ДО АЛЬЯНСУ
Двері Північноатлантичного альянсу відкриті для України та Грузії,
це вчергове доведе саміт у Варшаві.

П

ро це під час відкриття Варшавського саміту НАТО заявив
генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг, повідомляє «Слово і
Діло».
«Саміт ще раз покаже, що двері НАТО відкриті. Ми працюємо з Україною та Грузією як із партнерами.
Ми підтримуємо їхні реформи для

виля політичного ентузіазму щодо НАТО, спровокована російською агресією, відкрила нові можливості для України
щодо широкомасштабної взаємодії з Альянсом та його державами-членами, вважає Іванна
Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

досягнення стандартів НАТО. Ми
надали пакет допомоги, зокрема
Україні, й зараз оновлюємо його», –
зазначив генсек. За його словами,
Україна домоглася деяких результатів у проведенні реформ оборонного сектора і зараз сконцентрована
на них.
СЛОВО І ДІЛО

САМІТ ЩЕ РАЗ ПОКАЖЕ, ЩО ДВЕРІ НАТО
ВІДКРИТІ. МИ ПРАЦЮЄМО З УКРАЇНОЮ
ТА ГРУЗІЄЮ ЯК ІЗ ПАРТНЕРАМИ.
МИ ПІДТРИМУЄМО ЇХНІ РЕФОРМИ ДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО.

Єнс Столтенберг,
генеральний секретар НАТО

В своїй колонці для видання «Європейська Правда» пані Климпуш-Цинцадзе аналізує поточний
стан відносин між НАТО та Україною, а також визначає головні напрями, за якими український уряд
веде активну співпрацю з Альянсом щодо подальшої інтеграції.
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА

Забезпечення ЗСУ

УКРОБОРОНПРОМ ГОТОВИЙ РОЗПОЧАТИ
БУДІВНИЦТВО ЗАВОДУ БОЄПРИПАСІВ
Концерн «Укроборонпром» готовий розпочати будівництво
заводу з виготовлення боєприпасів і чекає виділення коштів
із державного бюджету.

П

ро це заявив Генеральний директор Концерну Роман Романов.

Як наголосив очільник держконцерну, проектна документація і кошторис для будівництва заводу вже давно готові й направлені до Кабміну.
За його словами, Україна потребує
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власного виробництва боєприпасів. Єдиний такий вітчизняний завод
перебуває у на тимчасово окупованій території і Україна поки не може
розраховувати на його потужності.
УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

Огляд реформування оборонного сектору України

Обороноздатність

НАТО ЗАПУСТИЛО
В УКРАЇНІ РОБОТУ
ТРАСТОВОГО ФОНДУ
З РОЗМІНУВАННЯ
Організація
Північноатлантичного
договору (НАТО) і Україна
запустили роботу
трастового фонду
з розмінування.

Міжнародна допомога

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ
ОБГОВОРИЛИ ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ДВОХ КРАЇН
Прем’єр-міністри України та Канади Володимир Гройсман
та Джастін Трюдо під час зустрічі у Києві обговорили
першочергові кроки щодо поглиблення економічної
співпраці двох країн.

П

ро це на прес-конференції
за підсумками засідання комісії «Україна – НАТО» повідомив
Президент Петро Порошенко.
Фонд передбачає 5 спеціальних
програм зі збільшення можливостей України в цьому питанні, а також двосторонні програми.
УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ

НАТО

СПІЛЬНА ЗАЯВА
КОМІСІЇ УКРАЇНАНАТО ПІД ЧАС
ВАРШАВСЬКОГО
САМІТУ

Н

а офіційному ресурсі українського уряду опубліковано повний
текст заяви голів держав та урядів, що брали участь в зустрічі Комісії Україна-НАТО під час
саміту Альянсу, що відбувся
8-9 липня у Варшаві.

О

крім створення двосторонніх
проектів із Канадою у різних
сферах, йшлося також про поглиблення співпраці в оборонній
сфері. Прем’єр-міністр України
підкреслив важливість надання
Канадою підтримки і підготовки
Збройних Сил України в умовах

САМІТ НАТО У ВАРШАВІ – ПІДСУМКИ І УРОКИ
У Варшаві завершився черговий саміт НАТО, якому багато
пророчили стати «історичним» і таким, що принесе нові
можливості для безпеки.
ож чи виправдала зустріч лідерів країн-членів НАТО сподівання, які на неї покладали і як
можуть змінити світ ті рішення, що
вони прийняли?
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УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

НАТО

Т

УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

військової агресії. Зокрема йшлося про роль політичної підтримки та технічної допомоги Канади,
необхідних як для реформ і трансформацій, так і для утвердження
України як європейської країни.

Цілком очікувано, що Саміт не виправдав мрії романтиків, зокрема
тих, що сподівались на те, що в
Альянсі вже зараз захочуть бачити Україну. Однак і скептики, що
говорили про слабкість альянсу,
зростаючі протиріччя серед його
членів, зокрема і щодо питання

відносин НАТО з РФ, не стали пророками.
Виходячи з аналізу Комюніке, що
було оприлюднене за результатами Варшавського саміту, а також
заяв, що пролунали під час Саміту,
Альянс зберігає єдність в розумінні свого основного завдання, а
також є одностайним, як в питанні
оцінки існуючих загроз, так і в питанні відповіді на них.
УКРІНФОРМ
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Реформування ЗСУ

Діючі проекти

Реформування матеріальнотехнічного забезпечення ЗСУ
Автоматизація обліку потреб
та запасів у сфері речового
забезпечення ЗСУ

Метою діяльності є реалізація системних реформ
Збройних сил України.
Є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Ради реформ Міністерства оборони України,
створеним окремим Наказом Міністра оборони України
№426 від 18 серпня 2015 року.
Станом на поча ток 2016 року реалізовує та впроваджує реформи з питань економічної діяльності, матеріально-технічного та медичного забезпечення ЗСУ,
які затверджені Радою реформ МОУ.
Проектні команди формуються шляхом залучення відповідних експертів і консультантів. Кожна проектна
команда координується експертом-керівником.
В разі потреби до роботи в складі груп управління
проектами можуть залучатися військовослужбовці та
працівники структурних підрозділів МОУ, Генерального
штабу ЗСУ та інших органів військового управління
(за погодженням з їх керівниками), а також експерти і
консультанти, у тому числі з громадських організацій (за
їх згодою).

Реформування системи
продовольчого забезпечення
та харчування ЗСУ

Реформування системи
забезпечення пального в ЗСУ

Реформування медицини
ЗСУ та МОУ
Оптимізація системи
лікувально-евакуаційного
забезпечення ЗСУ
Впровадження
автоматизованої системи
обліку медичного майна ЗСУ

Впровадження медичної
інформаційної системи ЗСУ

Окремі проекти
Реформування системи
закупівель МОУ

Розробка логістичної
доктрини ЗСУ

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПРЕСИ MOУ:
+38 044 271 34 78, +38 044 245 44 01, psmodu@mil.gov.ua

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОЕКТНОГО ОФІСУ РЕФОРМ:

Міністерство
оборони України

+38 096 844 98 77, +38 067 447 41 05, a.lukashevych@stratcomua
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