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.

Логістика та стандартизація
Ціль: Створення узгодженої та ефективної системи логістичної підтримки з фокусом
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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.

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
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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.

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.
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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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