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Реформами оборонної сфери опікуватиметься спільний орган
Міноборони, Генштабу, НАТО, волонтерів і міжнародних радників
м. Київ

18 лютого 2016 року

Сьогодні на першому “Українському форумі з оборони та безпеки ’16”
відбулося
обговорення результатів реформування оборонної галузі України, планів подальшої
модернізації та посилення співпраці з міжнародними
партнерами.
Позитивну оцінку міжнародних та українських експертів отримали проекти реформування
економічного блоку Міністерства оборони, зокрема, введення електронної системи закупівель,
розробка єдиного бойового комплекту, пілотне впровадження нової системи харчування та
речового забезпечення, впровадження єдиної медичної системи. Пріоритетами подальшої роботи
було визначено модернізацію сфери вітчизняної державної оборони, підсилення співпраці і
запровадження стандартів НАТО, розвиток системи військової освіти.
Серед перспективних планів було також анонсовано створення Комітету реформ - єдиного органу
Міністерства оборони України, який координуватиме системні реформи оборонного відомства та
забезпечить цивільний контроль за впровадженням змін. Комітет очолить Міністр оборони
України.
Андрій Загороднюк, керівник Проектного офісу реформ МОУ, зазначив: “Найближчим часом буде
оголошено створення Комітету реформ Міноборони. До його створення залучені представники
МОУ, ГШ, НАТО, Проектного офісу реформ МОУ, волонтерські спільноти. Завданням комітету є
координація всіх наявних ініціатив з реформування оборонної сфери, усунення протиріч між
учасниками процесу, мобілізація ресурсів, створення єдиної «дорожньої карти», максимальне
залучення українських і закордонних фахівців. Нашою метою є створення і забезпечення
ефективної та боєздатної армії в Україні”.
Марк Опгенорт, заступник Директора Офісу зв’язку НАТО в Україні, наголосив на необхідності
мобілізації зусиль і ресурсів, що спрямовані на реформування вітчизняного оборонного
потенціалу: “Ми співпрацюємо з усіма учасниками процесу модернізації оборони та безпеки:
урядовими структурами, командами експертів з Проектного офісу реформ і Національної Ради
Реформ, іноземними стейкхолдерами. На даному етапі дуже важливо об’єднати та інтегрувати їх
зусилля, ресурси, візію - це каталізує процеси та оптимізує нашу ціль”.
Ернест Герольд, заступник помічника Генерального Секретаря НАТО з питань оборонних
інвестицій, високо оцінив потенціал України в оборонній сфері: “З боку НАТО Україна має
всебічну підтримку і у відповідь ми очікуємо на активну позицію в оборонному відомстві.
Важливим є збільшення контролю з боку громадянського суспільства, розвиток політичної
культури, довіри до влади. Якщо це зростатиме в країні, - зростатиме і підтримка міжнародного
співтовариства”.
За детальнішою інформацією прохання звертатись до Анастасії Лукашевич:
+38 (067) 447 41 05, a.lukashevych@stratcomua.org.

