
Додаток 1

Пропозиції громадськості
для внесення до Річної національної програми під егідою Комісії

Україна – НАТО на 2022 рік

До Розділу I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ:

1. До Стратегічної мети 1.2. «Державне управління різних рівнів
ґрунтується на принципах справедливості, інклюзивності, доброчесності та
підзвітності», Цілі 1.2.1. «Ефективна система запобігання та протидії корупції
забезпечує стабільне зниження рівня корупції в Україні та сприяє її
економічному зростанню» пропонується включити новий пункт очікуваного
результату:

- Забезпечено безперебійне функціонування системи антикорупційних
органів шляхом реформування Національного антикорупційного бюро
України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Вищого
антикорупційного суду, що досягається виконанням таких пріоритетних
завдань:

а) обрання директора НАБУ у відповідності до вимог законодавства
шляхом проведення прозорого, неупередженого конкурсу з чітким
дотриманням визначеної законом процедури (строк виконання – 2022 рік);

б) забезпечення інституційної незалежності Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури від Офісу Генпрокурора шляхом прийняття
відповідних змін до Закону України «Про прокуратуру» та Кримінального
процесуального кодексу України (строк виконання – 2022 рік);

в) визначення гарантій невтручання в розслідування Національного
антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури та юрисдикцію Вищого антикорупційного суду шляхом
прийняття відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу
України (строк виконання – 2022 рік);

2. До Стратегічної мети 1.4. «Діяльність судів, органів правопорядку і
кримінально-виконавчих установ ґрунтується на принципах верховенства
права», Цілі 1.4.1. «Незалежна, ефективна, доступна та відповідальна судова
влада, якій довіряє суспільство», очікуваного результату 1.4.1.2.
«Доброчесний та високопрофесійний суддівський корпус функціонує на
засадах відкритості та підзвітності перед суспільством» включити нові
пріоритетне завдання:



- оновлення складу Вищої ради правосуддя за участю Етичної ради,
забезпечивши відповідність членів Вищої ради правосуддя вимогам
доброчесності (строк виконання – 2022 рік);

- відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в
новому складі, відданому суспільним інтересам, шляхом призначення її
нового складу оновленою Вищою радою правосуддя на підставі подань
незалежної конкурсної комісії (строк виконання – 2022 рік);

- забезпечення незалежного, некорумпованого та об'єктивного
вирішення спорів з вищими/центральними органами державної влади шляхом
ухвалення законів про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.
Києва, тимчасову передачу окремих категорій справ Верховному Суду у
першій інстанції, а також підготовка та прийняття закону про Вищий
адміністративний суд як суд першої інстанції для вирішення спорів з
вищими/центральними органами державної влади (строк виконання – 2022
рік);

- запровадження моніторингу способу життя судді, зокрема легальності
джерел походження коштів та майна, запровадження кримінальної
відповідальності суддів за свавілля під час здійснення правосуддя (строк
виконання – 2022 рік);

- реформування вищої юридичної освіти задля підвищення її якості
шляхом прискорення розгляду і ухвалення концепції реформування
юридичної освіти (строк виконання – 2022 рік);

3. До очікуваного результату 1.4.1.3. «Правосуддя в Україні є
доступним для кожного громадянина» включити нове пріоритетне завдання:

- проведення підготовчої роботи щодо реорганізації мережі місцевих
судів в окружні суди зі збереженням територіальної доступності та
запровадженням мирових суддів та класичного суду присяжних шляхом
прийняття закону про мережу судів, включно з новою картою окружних судів,
і щодо запровадження мирових суддів та класичного суду присяжних (строк
виконання – 2022 рік);

4. До Стратегічної мети 1.4. «Діяльність судових, правоохоронних
органів і кримінально-виконавчих установ ґрунтується на принципах
верховенства права», Цілі 1.4.2. «Ефективна система органів прокуратури»
включити новий очікуваний результат:

- Деполітизовано відбір кандидатів на посади Генерального прокурора і
керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» включити нові
пріоритетне завдання, що досягається виконанням таких пріоритетних
завдань:



а) призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
за результатами конкурсного відбору (строк виконання - 2022 рік);

б) підготовка законопроекту про конкурсний відбір кандидатів на
посади Генерального прокурора і керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури незалежною конкурсною комісією, яка формується без
втручання політичних органів (строк виконання - 2022 рік).

5. До Стратегічної мети 1.4. «Діяльність судових, правоохоронних
органів і кримінально-виконавчих установ ґрунтується на принципах
верховенства права» додати нову Ціль “Компетентний, доброчесний і
незалежний Конституційний Суд” та включити такий пункт очікуваного
результату:

- Проведено реформування Конституційного Суду України, що
досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) впровадження законом нової комплексної процедури відбору суддів
Конституційного Суду незалежною конкурсною комісією, яка формується без
втручання політичних органів  (строк виконання - 2022 рік).

б) більшість суддів Конституційного Суду призначені за новою
процедурою, яка забезпечує високий рівень їхньої доброчесності та
відповідність новим конституційним вимогам (строк виконання - 2025 рік).

6. До Стратегічної мети 1.5. «Забезпечення національної стійкості
здійснюється на постійній основі», до Цілі 1.5.2. «Державна система захисту
критичної інфраструктури забезпечує безперебійне та стійке функціонування
об’єктів критичної інфраструктури та захист населення» пропонується
включити новий пункт очікуваного результату:

- Чинну нормативно-правову базу приведено у відповідність із Законом,
що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення Урядом України розробки та прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для імплементації Закону України
«Про критичну інфраструктуру» (строк виконання - 2022 рік).

7. До Стратегічної мети 1.5. «Забезпечення національної стійкості
здійснюється на постійній основі», Цілі 1.5.3. «Підвищено рівні енергетичної
незалежності та енергетичної безпеки постачань енергоресурсів»
пропонується включити новий пункт очікуваного результату:

- Створено необхідні запаси енергетичних ресурсів для проходження
опалювального сезону 2022-2023 р.р., що досягається виконанням таких
пріоритетних завдань:



а) Накопичення природного газу в ПСГ (заповнення до рівня не менше
19 млрд. куб.м.), вугілля на складах ТЕС (не менше 3 млн. тон) (строк
виконання - 2022 рік).

8. До Стратегічної мети 1.6 «Сформована ринкова економіка забезпечує
сталий розвиток держави» пропонується додати нову Ціль «Інституційно
спроможний Антимонопольний комітет забезпечує ефективний захист
економічної конкуренції, підтримку сприятливого бізнес-клімату». З метою
досягнення цілі визначено очікувані результати у 2022 році:

1) Посилено бюджетну та операційну автономію Антимонопольного
комітету, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення фінансової та операційної незалежності
Антимонопольного комітету шляхом розробки та прийняття змін до
антимонопольного законодавства щодо бюджетної та операційної автономії
АМКУ;

2) Призначення та звільнення Голови АМКУ його першого заступника,
заступника та державних уповноважених відповідає Конституції; відбір
незалежних та професійних державних уповноважених АМКУ проводиться
відкрито, прозоро на конкурсних засадах; процедура звільнення чітко
регламентована та захищена від політичного впливу, що досягається
виконанням таких пріоритетних завдань:

а) Впровадження прозорого, конкурентного та захищеного від
політичного втручання механізму призначення Голови АМКУ та державних
уповноважених та закріплення вичерпного переліку підстав для їх звільнення
шляхом розробки та прийняття змін до Закону України «Про
Антимонопольний комітет України» в частині приведення порядку
призначення та звільнення Голови АМКУ, його першого заступника,
заступника та державних уповноважених до положень Конституції України,
та щодо впровадження конкурсного порядку призначення державних
уповноважених АМКУ і підстав та процедури їх звільнення; розробка та
затвердження порядку конкурсного відбору Голови та державних
уповноважених АМКУ з визначенням вимог до кандидатів на посаду,
порядку формування та вимог до членів конкурсної комісії і процедурою
відбору;

3) Посилено повноваження АМКУ в частині проведення перевірок,
вилучення майна, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) Посилення повноважень АМКУ, яке дозволяє проводити фізичний
пошук та конфіскацію документів з метою отримання інформації та обмін
інформацією з правоохоронними органами та іншими урядовими органами
шляхом розробки та прийняття змін до антимонопольного законодавства



щодо розширення повноважень АМКУ та нормативного закріплення порядку
проведення перевірок, вилучення майна тощо; розробка та затвердження
порядку проведення перевірок, вилучення майна органами АМКУ;

4) Спрощено процедуру стягнення штрафів АМКУ та підвищено її
ефективність, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) Надання рішенням АМКУ статусу виконавчих документів шляхом
розробки та прийняття змін до Закону «Про захист економічної конкуренції»,
які передбачатимуть винесення органом АМКУ наказу про примусове
стягнення штрафу, який є виконавчим документом, після набрання рішенням
АМКУ законної сили;

5) Посилено прозорість та передбачуваність роботи АМКУ для бізнесу
та громадськості, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) Забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету
шляхом розробки та прийняття змін до антимонопольного законодавства в
частині обов’язку органів АМКУ публікувати інформацію про початок, хід та
результати розслідувань у справах про порушення, інформації про
дослідження, концентрації;

6) Споживачі отримали дієвий механізм захисту їх порушених прав, що
досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) впровадження інституту колективних заяв шляхом розробки та
прийняття змін до законодавства щодо надання споживачам права звертатися
до органів АМКУ із колективними заявами та визначення порядку розгляду їх
відомством; внесення змін до правил розгляду заяв і справ про порушення та
про державну допомогу суб’єктам господарювання щодо надання
споживачам права звертатися до органів АМКУ із колективними заявами та
визначення порядку розгляду їх відомством.

9. До Стратегічної мети 1.7. «Сучасна конкурентоспроможна наука,
інтегрована у світовий науковий простір та Європейський дослідницький
простір» додати нову Ціль 1.7.2. «Держава інтегрує зусилля вітчизняних
науково-дослідних установ для проведення наукових досліджень в сфері
безпеки та оборони й створення оборонних технологій» та включити такі
очікувані результати:

- Визначено напрями пріоритетних наукових досліджень в сфері
безпеки та оборони, та забезпечено умови для їх проведення для
забезпечення потреб держави , що досягається виконанням таких
пріоритетних завдань:

а) Визначення координаційного органу з питань проведення наукових
досліджень в сфері безпеки та оборони (строк виконання – 2022 рік);



б) Проведення аудиту вітчизняних науково-дослідних установ,
визначення спроможностей щодо проведення наукових досліджень в сфері
безпеки та оборони й створення оборонних технологій (строк виконання –
2022 рік);

в) Створення технопарків та наукових парків для проведення наукових
досліджень в сфері безпеки та оборони й створення оборонних технологій
(строк виконання – 2022 рік);

г) Створення ефективного обміну науковими результатами та
технологіями в сфері безпеки та оборони з країнами-членами НАТО та
країнами-партнерами (строк виконання – 2022 рік).

До Розділу ІI. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ:

10. До Стратегічної мети 2.1. «Складові сектору безпеки і оборони
України забезпечують обороноздатність держави та безпеку її громадян»,
Цілі 2.1.1. «Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і
оборони України зміцнює національну безпеку» пропонується включити
новий пункт очікуваного результату:

- Створено умови для здійснення демократичного парламентського та
цивільного контролю за діяльністю спеціальних служб та розвідувальних
органів України, зокрема щодо дотримання норм Конституції України,
законодавства України, основних прав і свобод людини, відповідно до вимог
національного законодавства та практик держав-членів НАТО і ЄС, що
досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) розробка і прийняття Верховною Радою України законів про
парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів
України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спеціальних
служб та розвідувальних органів, а саме законопроектів щодо
парламентського нагляду за діяльністю спеціальних служб та розвідувальних
органів України, та щодо державної таємниці (строк виконання – 2022 рік).

11. До Стратегічної мети 2.4. «Об’єднані система логістичного
забезпечення і система медичного забезпечення здатні надавати підтримку
усім складовим сил оборони України», до Цілі 2.4.1. «Єдина, сумісна із
стандартами НАТО система логістичного забезпечення сил оборони України
забезпечує виконання завдань відповідно до існуючих та прогнозованих
загроз» пропонується включити нові пункти очікуваного результату:

- Створено додатковий оперативний запас паливно-мастильних
матеріалів (дизельне пальне, автомобільні бензини, авіаційний гас),



необхідний для тривалого ведення бойових дій ЗСУ, НГУ та іншими силами
оборони, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) здійснення комплексу організаційно розпорядчих заходів для
створення додаткового оперативного запасу паливно-мастильних матеріалів
(дизельне пальне, автомобільні бензини, авіаційний гас), необхідного для
тривалого ведення бойових дій ЗСУ, НГУ;

- Створено ефективну систему енергоменеджменту для ЗСУ в умовах
ведення військових операцій, що досягається виконанням таких пріоритетних
завдань:

а) проведено консультації з NATO Energy Security Center of Excellence у
м. Вільнюс, Литва, щодо побудови ефективної системи енергоменеджменту
для ЗСУ в умовах ведення військових операцій (строк виконання – 2022 рік).

12. До Стратегічної мети 2.12. «Сучасна та ефективна Служба безпеки
України спроможна на достатньому рівні забезпечувати державну безпеку»,
до Цілі 2.12.1. «Служба безпеки України забезпечує ефективну протидію
загрозам у сфері державної безпеки України з неухильним дотриманням прав
і свобод людини і громадянина» пропонується включити новий пункт
очікуваного результату:

- Відновлено демократичний цивільний контроль за діяльністю Служби
безпеки України та унормовано його механізм, що досягається виконанням
таких пріоритетних завдань:

а) унормування механізму демократичного цивільного контролю за
діяльністю Служби безпеки України шляхом внесення змін до законопроекту
№ 3196-д від 26.10.2020 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу
безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад
діяльності Служби безпеки України" в частині здійснення парламентського
контролю через утворення відповідного комітету щодо парламентського
нагляду за діяльністю спеціальних та розвідувальних служб (строк виконання
– 2022 рік).

13. До Стратегічної мети 2.12. «Сучасна та ефективна Служба безпеки
України спроможна на достатньому рівні забезпечувати державну безпеку»
включити нову Ціль «Реформування Служби безпеки України відбувається
відповідно до визначених концептуальних засад в інтересах громадян та
держави». З метою досягнення цілі визначено очікувані результати до кінця
2025 року:

- Унеможливлено необґрунтоване втручання Служби безпеки України в
приватне життя людини та обмеження її прав, втручання у



суспільно-політичне життя країни, що досягається виконанням таких
пріоритетних завдань:

а) зосередження повноважень Служби безпеки України і роботи в сфері
контррозвідувальної діяльності та визначення чітких процесуальних засад
такої діяльності, гарантій від надмірного втручання в приватне спілкування
та необґрунтованого обмеження прав людини, від втручання в усі сфери
суспільно-політичного життя, яке досягається через внесення відповідних
змін до законопроекту № 3196-д від 26.10.2020 "Про внесення змін до Закону
України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення
організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" (строк
виконання – 2022 рік);

б) поетапне повне позбавлення Служби безпеки України функції
досудового розслідування кримінальних правопорушень, яке досягається
через внесення відповідних змін до профільного закону щодо діяльності
Служби безпеки України та Кримінального процесуального кодексу України
(строк виконання – 2022 рік);

в) виведення із складу Служби безпеки України недоброчесних та
непрофесійних кадрів шляхом визначення чітких та ефективних механізмів
очищення Служби безпеки України (атестація/оцінка) та періодичного
виконання комплексу процедур із виявлення таких кадрів та виведення їх із
складу служби (строк виконання – 2022 рік)

До Розділу ІІІ. РЕСУРСНІ ПИТАННЯ:

14. До Стратегічної мети 3.1. «Ефективна політика планування та
управління ресурсами в секторі безпеки і оборони України з використанням
сучасних євроатлантичних підходів», до Цілі 3.1.1. «Система планування,
управління та обліку дає змогу забезпечити якісне управління фінансовими
ресурсами у сфері безпеки і оборони України», до очікуваного результату
3.1.1.1. «Упроваджено відповідно до практик держав - членів НАТО
раціональний розподіл видатків на забезпечення озброєнням та військовою
технікою, персоналом, на розвиток інфраструктури та експлуатаційні
витрати» до завдання в) додати такий текст:

забезпечення на законодавчому рівні реформування управління
оборонними ресурсами та запровадження системи «планування,
програмування, бюджетування, виконання та оцінки (ППБВО)» відповідно до
практик та стандартів країн-членів НАТО (строк виконання – 2023 рік);



забезпечення на законодавчому рівні формування програмного
(нелінійного) бюджетного запиту (бюджетних пропозицій) сил безпеки і
оборони (строк виконання – 2023 рік).

15. В очікуваному результаті 3.1.1.2, у пункті а) змінити термін
виконання на 2022 рік.

16. До Стратегічної мети 3.1. «Ефективна політика планування та
управління ресурсами в секторі безпеки і оборони України з використанням
сучасних євроатлантичних підходів» додати нову Ціль «Система оборонних
закупівель забезпечує потреби сил безпеки і оборони» та наступні очікувані
результати:

- Створено професійну та ефективну систему оборонних закупівель для
сектору безпеки і оборони, збільшено рівень прозорості оборонних
закупівель та знижені корупційні ризики, що досягається виконанням таких
пріоритетних завдань:

а) імплементація Закону України «Про оборонні закупівлі» та
проведення закупівель згідно підзаконної нормативно-правової бази з
урахуванням міжнародних практик, принципів, процедур і стандартів (строк
виконання - 2022 рік);

б) забезпечення функціонування в апараті Міністерства оборони
України структурного підрозділу, що відповідає за формування політики
оборонних закупівель для сил безпеки і оборони та забезпечує реалізацію
повноважень МОУ як головного органу у сфері здійснення оборонних
закупівель згідно Закону України «Про оборонні закупівлі»; (строк виконання
- 2022 рік);

в) забезпечення функціонування у Міністерстві оборони України
єдиного закупівельного органу, що здійснює закупівлі та реалізує політику у
сфері оборонних закупівель (строк виконання - 2022 рік);

г) забезпечення на рівні законодавства зниження рівня секретності
оборонних закупівель та обмеження засекречення вартості та факту
закупівель предметів постачання для сил безпеки і оборони України, а також
інформації щодо юридичних осіб – постачальників (строк виконання - 2022
рік);

ґ) забезпечення розсекречення виконаних контрактів з державного
оборонного замовлення відповідно до перехідних положень Закону України
«Про оборонні закупівлі» (строк виконання - 2022 рік);

д) упровадження системи професійної підготовки у сфері закупівель
(строк виконання - 2025 рік);



е) створення єдиної інформаційної системи для замовників та учасників
оборонних закупівель (строк виконання - 2022 рік);

17. До Стратегічної мети 3.1. «Ефективна політика планування та
управління ресурсами в секторі безпеки і оборони України з використанням
сучасних євроатлантичних підходів» додати нову Ціль «Функціонує система
управління життєвим циклом систем озброєння та військової техніки» та
наступні очікувані результати:

- Удосконалено управління забезпечення озброєнням Збройних Сил та
інших складових сектору безпеки і оборони та покращення оборонного та
бюджетного планування з урахуванням вартості усіх етапів життєвого циклу
ОВТ, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

а) забезпечення адаптації національних та\або військових стандартів до
відповідних стандартів НАТО (AAP-20, AAP-48 та інших відповідних
стандартів) (строк виконання – 2022 рік)

б) створення та впровадження системи управління повним життєвим
циклом озброєння та військової техніки відповідно до підходів НАТО, у тому
числі з підтримкою та утилізацією наявного озброєння (строк виконання –
2025 рік) (перенесено із існуючого пункту 3.2.1.2 (ґ).

18. В очікуваному результаті 3.1.2.2, у пункті а) змінити термін
виконання на 2023 рік.

19. У Цілі 3.2.1. «Оборонно-промисловий комплекс України забезпечує
основні потреби складових сектору безпеки і оборони України в озброєнні,
військовій та спеціальній техніці» очікувані результати 3.2.1.2 (а – г)
перенести до іншої Цілі, оскільки вирішення зазначених питань не лежить в
сфері компетенції оборонно-промислового комплексу.


