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Передмова
Філіпп Флурі
Заступник директора ДКЗС 

Внутрішні конфліктні ситуації можуть бути легко використані в якості причини 
для затримки необхідних правових і структурних реформ у секторі безпеки країни. 
Однак, політичне керівництво України не належить до тих, хто використовує кон-
флікт щоб відтермінувати зміни, або щоб знайти легкі виправдання для бездіяль-
ності на законодавчому фронті, як це показує коментар до своєчасної збірки нещо-
давно прийнятих законодавчих актів.

Наявність несуперечливого демократично легітимного законодавства є однією 
з необхідних умов для забезпечення верховенства права. Дотримання таких законів 
усіма державними та приватними суб’єктами, готовність і здатність забезпечити це 
дотримання є важливими передумовами їх подальшого застосування. Ми розуміє-
мо, що чергові структурні реформи та адаптація будуть найближчим часом насправ-
ді відбуватися.

Женевський центр демократичного контролю над збройними силами (ДКЗС) 
був заснований у 2000 році як швейцарська ініціатива з питань зовнішньої політики 
та безпеки за допомогою двадцяти держав-однодумців, серед яких була й Украї-
на. З тих пір Україна завжди була дуже активним і дружнім партнером у співпраці з 
ДКЗС. Центр пишається підготовкою ще однієї оновленої збірки законів, доступних 
для широкої внутрішньої та міжнародної аудиторії.

Женевa, лютий 2016 р.
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Передмова
Валентин Бадрак,
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

Мабуть, не буде перебільшенням твердження, що у сфері демократизації сус-
пільства світ має справу з цілком українським феноменом. З одного боку, наявні 
процеси в країні не залишають сумніву – Україна прямує до створення відкритого, 
демократичного, виваженого суспільства з цінностями та традиціям, притаманними 
Західному співтовариству. З іншого, в України процес очищення просувається доволі 
важко, стикаючись із залишками старих ідей: корупції, просування інтересів окре-
мих груп із застосуванням адміністративного ресурсу, кадрового лобізму за принци-
пом відданості та родинних зв’язків. 

Україна наполегливо вчиться демократії. Глобальними стимулами для цього 
стали Революція Гідності та війна Росії проти української державності і незалежності 
з окупацією територій Криму і частини Донбасу. Важливо наголосити, що сектор без-
пеки України, який тривалий час контролювався керівництвом Росії, потребує осо-
бливої уваги та пильності з боку суспільства. У цьому контексті, подальше зміцнення 
законодавчої бази демократичного цивільного контролю, з урахуванням уроків Ре-
волюції Гідності та збройного конфлікту на сході України, має важливе значення. 

Залучення неурядових експертів, активістів, фахівців від громадськості до об-
говорення важливих документів та концепцій вже стає новою традицією у функці-
онуванні структур безпеки країни. Центр досліджень армії, конверсії та роззбро-
єння приділяє цьому питанню постійну увагу, зокрема, в рамках плідного співро-
бітництва з ДКЗС.
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Аналітична доповідь

Демократичний  
цивільний контроль  

та воєнна криза в Україні: 
Законодавчі аспекти

У лютому 2014 року український народ, протестуючи проти диктаторського ре-
жиму колишнього Президента України (та Верховного Головнокомандувача Збройних 
Сил) Віктора Януковича, змусив його втекти до Росії. Дезорієнтовані, ослаблені Зброй-
ні Сили та правоохоронні органи держави перебували у безладному, збентеженому 
стані. Авторитарне керівництво Росії, налякане перспективою розповсюдження демо-
кратичних протестів з України на територію Російської Федерації, скористалося тим-
часовою слабкістю України і окупувало Крим. Також, Росія погрожувала окупацією ве-
ликих, значною мірою, незахищених територій сходу та півдня України – від Харкова, 
важливого українського індустріального та наукового осередка на півночі, до Одеси, 
стратегічного морського порту на півдні. У квітні 2014 року, незабаром після окупації 
Криму, озброєні проросійські сепаратисти та російські найманці атакували українські 
війська у прикордонних з Росією Донецькій та Луганській областях.

У відповідь, Україна розпочала здійснювати комплексні заходи з метою роз-
будови власної системи оборони, які мали на меті два головних паралельних за-
вдання: стримати Росію від повномасштабного вторгнення та відновити контроль 
над регіонами, контрольованими сепаратистами. На початковому етапі, зусилля 
українських безпекових структур були спрямовані на проведення якомога швидшої 
мобілізації, відновлення боєздатності військ та їх переозброєння. Окрім іншого, це 
потребувало удосконалення певних законодавчих аспектів для проведення опера-
цій та забезпечення військ. Перші кроки у сфері законодавчих змін, природно, сто-
сувалися найбільш актуальних питань: уточнення ролі українських силових відомств 
у антитерористичній операції, покращення мобілізаційних спроможностей, удоско-
налення умов для соціального захисту військовослужбовців, перегляд окремих за-
ходів, які здійснюються військовою прокуратурою у сфері нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень тощо. Ці та деякі інші дії напряму відносяться 
до законодавчих аспектів демократичного цивільного контролю, які були зібрані у 
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публікації ДКЗС «Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України. Змі-
ни та доповнення, 2012-2014», котра вийшла на початку 2015 року.

Однак, протягом 2015 року Росія продовжувала нарощування військової сили на 
окупованих територіях на південному сході України, ескалацію диверсійної діяльності 
проти України та активізацію постачання озброєння, боєприпасів та особового складу 
сепаратистам. Подальше загострення та продовження кризи, особливо з точки зору нео-
голошеного розгортання регулярних російських військ та їх прямої участі у бойових діях 
на боці сепаратистів, починаючи з середини 2014 року та протягом усього 2015 року, 
зумовили необхідність побудови Україною більш фундаментальної оборони.

Як наслідок, кроки щодо посилення стійкості сектору безпеки України до атак з 
боку російської армії та терористів вимагали більш системного підходу до вдосконален-
ня системи національної безпеки та оборони, у тому числі, її законодавчих аспектів.

Відповідно, у 2015 році були ухвалені необхідні концептуальні документи стра-
тегічного рівня (Стратегія національної безпеки України та Воєнна доктрина Укра-
їни), прийняті нові та удосконалені існуючі законодавчі акти у сферах регуляції за-
гальнодержавних процесів координації та управління у секторі безпеки, здійснення 
адміністративного контролю на територіях, суміжних із зоною конфлікту та покра-
щення управлінських механізмів під час особливого періоду за рахунок уточнення 
важливих деталей правового режиму воєнного стану. В кількох випадках були здій-
снені спроби удосконалити ряд законів для забезпечення більш чітких механізмів 
демократичного цивільного контролю та управління безпекою, покращення проце-
су оборонного планування, а також уточнення сфери відповідальності та функцій 
Збройних Сил та інших безпекових структур, перш за все у сфері оборони.

1. Удосконалення інструментів контролю (Додаток І)

Наприкінці 2014 року, після зосередження на найбільш актуальних, в осно-
вному робочих, питаннях забезпечення оборони України та боротьби з російсько-
терористичною агресією, наступні законодавчі правки у секторі безпеки України 
були пов’язані насамперед з адміністративними аспектами. Ці аспекти включали 
покращення стратегічного рівня координації та управління власне сектором безпе-
ки, розробку процесу запровадження та керування ймовірним сценарієм введення 
воєнного стану на території всієї країни та встановлення спеціального адміністра-
тивного режиму на територіях з підвищеною терористичною загрозою у формі 
військово-цивільних адміністрацій.

У грудні 2014 року, вперше після початку російської агресії, були проведені сис-
темні загальнодержавні законодавчі удосконалення безпекового сектора, які стосу-
валися функцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та її апарату. 
РНБО України, як конституційний орган, відповідальний за координацію та контр-
оль за діяльністю виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони, грає 
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важливу роль у формуванні національної безпекової політики у широкому сенсі, у 
реформуванні сектору безпеки та здійсненні демократичного цивільного контролю 
над структурами безпеки. РНБО була створена у 1992 році як Рада національної без-
пеки, але у 1996 році була перетворена на Раду національної безпеки і оборони 
після ухвалення Конституції України.

Відповідно до Конституції, РНБО є координаційним органом з питань національ-
ної безпеки та оборони при Президентові України, який «координує і контролює ді-
яльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони». РНБО 
очолюється Президентом України і включає, за посадою, Прем'єр-міністра України, 
Секретаря РНБО України, Міністра оборони України, Голову Служби безпеки Украї-
ни, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України. Голова 
Верховної Ради України може брати участь у засіданнях РНБО. Президент визначає 
склад РНБО, а її рішення набувають чинності через укази Президента. На практиці, 
до складу РНБО також можуть входити Міністр економіки, Міністр фінансів, Міністр 
юстиції, керівник Державної прикордонної служби та інші урядовці.

У 1997 році функції та компетенцію РНБО було уточнено Законом України «Про 
Раду національної безпеки і оборони України». До ключових функцій РНБО від-
носиться внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутріш-
ньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони, координація та 
здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони у мирний час, в умовах воєнного, надзвичайного стану та при ви-
никненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. До ком-
петенції РНБО, фактично, відносяться всі аспекти життєздатності суспільства і, відпо-
відно, спроможність органів державної влади гарантувати таку життєздатність.

Відповідно до Закону, Секретар РНБО забезпечує організацію роботи і виконан-
ня рішень Ради національної безпеки і оборони України. Для виконання цих завдань 
Секретар має повноваження, визначені цим же Законом. Апарат РНБО здійснює 
інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності РНБО. Відповідно 
до Закону, «Апарат РНБО підпорядковується Секретареві Ради національної безпеки 
і оборони України. Функції, структуру та чисельність співробітників Апарату РНБО ви-
значає Президент України». До складу Апарату РНБО входять, в основному, цивільні 
експерти, діючі та колишні військові, а також співробітники правоохоронних органів.

Досвід діяльності РНБО свідчить, що цей орган потенційно має досить потужний 
вплив, однак, лише в межах директив Президента. В той же час, уроки антитерористич-
ної операції доводять, що зростання навантаження на Президента потребує подаль-
шого уточнення та удосконалення функцій всього апарату сектору безпеки, і функцій 
РНБО, зокрема. З цією метою, у грудні 2014 року, український Парламент затвердив 
відповідні зміни до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Ці зміни визначили заходи, спрямовані на уточнення повноважень РНБО щодо 
таких функцій як прийняття рішень щодо невідкладних заходів із розв’язання кризо-
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вих ситуацій, що загрожують національній безпеці України, координацію та контроль 
діяльності органів виконавчої влади з протидії корупції, забезпечення громадської 
безпеки та боротьби із злочинністю у сфері національної безпеки і оборони тощо.

Були переписані специфічні повноваження Секретаря для визначення чіткої пер-
сональної відповідальності за координацію елементів сектору безпеки. Було додано 
положення про обов’язковий розгляд РНБО проекту оборонного бюджету. Також, у 
відповідності до змін до Конституції України у Законі було визначено, що у випадку 
неочікуваної відставки чи відсутності Президента, функції Голови РНБО буде виконува-
ти Голова Верховної Ради, а не Прем’єр-міністр, як це було встановлено раніше.

Наступні системні зміни законодавства у секторі безпеки України були здійснені 
через внесення поправок до Закону України «Про правовий режим воєнного ста-
ну». Протягом 2014 року ситуація в Україні в основному характеризувалась постій-
ним погіршенням безпекового середовища та відповідними зусиллями щодо підви-
щення готовності військових підрозділів вести бойові дії проти незаконних збройних 
формувань сепаратистів та найманців, а також російських регулярних окупаційних 
військ. Це відбувалось у невизначених та часто суперечливих правових рамках. Бага-
то оглядачів, експертів та навіть вищих чиновників наполягали на введенні режиму 
воєнного стану у країні, або хоча б у окремих регіонах України, з метою забезпечення 
необхідних правових підстав для вжиття адміністративних, мобілізаційних та опера-
тивних заходів щодо протидії агресивним діям російсько-сепаратистських сил.

З іншого боку, противники введення воєнного стану справедливо вказували на 
відсутність чіткого визначення ролі, завдань та відповідальності адміністративних та 
військових органів у відповідному законодавстві. При цьому, вони вимагали більш ак-
тивних кроків для впровадження законодавчих поправок, як передумови для введен-
ня воєнного стану. Незважаючи на очевидні докази здійснення агресії Росії проти Укра-
їни, суперечка довкола оголошення/неоголошення воєнного стану не була розв’язана 
до весни 2015 року, що тримало країну заручником виникнення хаосу державного 
управління в надзвичайних умовах у випадку неконтрольованої ескалації бойових дій. 
Нарешті, після двох місяців дискусій, у травні 2015 року Верховна Рада ухвалила по-
правки до існуючого закону, «враховуючи особливості сучасних збройних конфліктів 
та досвід ведення антитерористичної операції на сході країни».

Цей закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його вве-
дення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військово-
го командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та 
прав і законних інтересів юридичних осіб.

Відповідно до Закону, воєнний стан – це особливий правовий режим, що вво-
диться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози на-
паду з боку іншої країни, небезпеки державній незалежності України та її територі-
альній цілісності.



10 Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: Законодавчі аспекти

Законом встановлюється, що РНБО України подає пропозиції щодо введення 
воєнного стану на території України чи в окремих її регіонах. Президент розглядає ці 
пропозиції, і, у випадку схвалення, подає до Верховної Ради для затвердження.

У зміненому варіанті закону міститься більша кількість заходів, які реалізуються 
у випадку впровадження воєнного стану і описується їх детальний зміст. Схвалені 
поправки призначені для більш ефективної регуляції введення та скасування воєн-
ного стану, більш ефективного виконання владних функцій військовим командуван-
ням та державними органами в умовах воєнного стану. Також, закон регулює діяль-
ність військових адміністрацій, тобто, тимчасових державних органів, які створює 
Президент на територіях, де впроваджується воєнний стан, з метою забезпечення 
додержання вимог Конституції та законів України. Такі адміністрації можуть створю-
ватися у одному чи кількох населених пунктах (селах, селищах, містах), де цивільні 
органи влади не можуть виконувати свої функції, покладені на них законодавством, 
внаслідок саморозпуску, самоусунення або фактичної неспроможності.

Зокрема, закон детальніше визначає владні повноваження створюваних вій-
ськових адміністрацій. Зараз вони мають право встановлювати місцеві податки 
відповідно до Податкового кодексу України, якщо відповідальні органи влади не 
можуть прийняти рішення з цих питань, встановлювати тарифи на утримання до-
машніх господарств, комунальних послуг, транспорту та інших послуг, відповідно до 
процедури та в рамках обмежень, визначених законодавством. Передбачається, що 
військові адміністрації будуть управляти навіть муніципальним майном, яким во-
лодіють відповідні територіальні громади, за винятком рішень щодо відчуження, 
включно приватизацію муніципальної власності або її оренду терміном більше ніж 
на один рік. Законом передбачається, що якщо майно, яке було примусово відчуже-
не у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану 
зберіглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати по-
вернення такого майна у судовому порядку, згідно з чинним законодавством.

Колишні власники примусово відчуженого, у зв'язку із запровадженням воєн-
ного стану, майна можуть вимагати надання їм іншого майна, якщо це можливо.

Також необхідно відзначити, що, відповідно до Закону, введення воєнного стану 
включає запровадження трудової повинності для працездатного населення; заборону 
мітингів та зборів, діяльності певних політичних партій; вводить регуляцію діяльності 
ЗМІ, комендантську годину; обмежує свободу пересування громадян тощо.

Загалом, прийняття Закону «Про правовий режим воєнному стану» під час ро-
сійської воєнної агресії проти України виглядає як необхідний крок для більш ефек-
тивного реагування державної влади України на виникаючі загрози. Однак, навіть за 
умови актуальності цього закону, він не забезпечує ефективного регулювання всіх 
важливих аспектів правового режиму воєнного стану. Тому, в деяких випадках його 
впровадження повинно доповнюватися відповідними рішеннями Кабінету Міністрів 
та Генерального штабу Збройних Сил. Деякі українські експерти також стверджують, 
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що без удосконалення законодавства, у разі введення воєнного стану, буде постійно 
виникати плутанина між різними військовими адміністраціями, місцевими цивільни-
ми адміністраціями та раніше створеними військово-цивільними адміністраціями.

Згаданий феномен військово-цивільних адміністрацій виник у результаті ухва-
лення у лютому 2015 року нового, унікального у своєму роді Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації». Під час антитерористичної операції українські 
військові звільнили велику кількість районів у Донецькій та Луганській областях, 
де місцеві адміністрації часто не були здатні виконувати свої функції. Інколи, че-
рез вплив сепаратистів, страх, чи з інших причин ці адміністрації відкрито уникали 
виконання завдань за призначенням. Це загрожувало жахливими наслідками для 
місцевого населення, а також для безпеки та комунікацій українських військ. У цих 
обставинах РНБО України запропонувала створити військово-цивільні адміністрації 
для заміни місцевих органів влади в окремих районах Донецької та Луганської об-
ластей після їх звільнення від терористів.

Військово-цивільні адміністрації повинні були забезпечити безпеку і норма-
лізацію життєдіяльності населення, правопорядок, надавати підтримку силовим 
структурам, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, не допустити гуманітарну 
катастрофу в районі проведення антитерористичної операції. Відповідно, у люто-
му 2015 року Верховна Рада схвалила Закон України «Про військово-цивільні адмі-
ністрації», який встановив порядок створення цих адміністрацій замість місцевих 
органів влади у районах Донецької та Луганської областей, котрі були звільнені від 
терористів. Зокрема, Законом передбачається, що адміністрації здійснюють управ-
ління всім комунальним майном на відповідних територіях (крім вирішення питань 
відчуження, у тому числі шляхом приватизації комунального майна та земель та на-
дання комунального майна та земель в оренду на строк понад один рік).

Відповідно до закону, військово-цивільні адміністрації за необхідності можуть 
створюватися Президентом України. Ці адміністрації діють як тимчасові державні 
органи у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Загальний 
нагляд за діяльністю місцевих військово-цивільних адміністрацій здійснюється Доне-
цькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями. Керівництво 
діяльністю обласних військово-цивільних адміністрацій у сфері забезпечення громад-
ського порядку і безпеки здійснює керівник Антитерористичного центру при СБУ.

Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій із виконання по-
вноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів від-
повідних місцевих бюджетів. Ці адміністрації повинні комплектуватися військовос-
лужбовцями, а також цивільними спеціалістами, які мають економічний досвід і 
здатні забезпечувати безпеку та вирішення гуманітарних проблем населення, що 
проживає на звільнених територіях.

Слід зазначити, що відповідні владні функції були передані військово-цивільним 
адміністраціям до наступних місцевих виборів. Вони здійснюють свої повноважен-
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ня до припинення діяльності у день відкриття першої сесії новообраної відповідної 
ради (а в разі створення обласних і районних військово-цивільних адміністрацій з 
метою здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і без-
пеки – до завершення антитерористичної операції).

Закон визначає, що військово-цивільні адміністрації припиняють своє функ-
ціонування у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях правового 
режиму воєнного стану чи оголошення стану війни. Закон «Про військово-цивільні 
адміністрації» має втратити свою чинність через один рік з дня опублікування. В той 
же час, термін його дії може бути продовжено на підставі Указу Президента України, 
затвердженого Верховною Радою України.

2. Формулювання керівних стратегій:  
Стратегія національної безпеки та Воєнна доктрина (Додаток ІІ)

Після падіння диктаторського режиму колишнього президента Віктора Януко-
вича, перемоги демократичної проєвропейської Революції Гідності та початку «гі-
бридної» агресії Росії, процес підготовки та прийняття нового зміненого варіанту 
Стратегії національної безпеки України розтягнувся на більше ніж рік (ухвалено у 
травні 2015 року), а нової Воєнної доктрини України ще на чотири місяці довше 
(затверджено у вересні 2015 року). Розробка та ухвалення цих документів Прези-
дентом України здійснювалися згідно зі Статтею 2 Закону України «Про основи на-
ціональної безпеки України». Ці документи призначені для визначення цілей воєн-
ного будівництва, а також керівних принципів та напрямів діяльності усіх структур 
сектору безпеки з метою попередження й нейтралізації загроз національним інтер-
есам України. Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України «є 
документами, обов'язковими для виконання, і основою для розробки конкретних 
програм за складовими державної політики національної безпеки».

Враховуючи той факт, що попередні варіанти цих документів були затвердже-
ні колишнім президентом Януковичем, у нових обставинах вони не могли відпо-
відати заявленим цілям. Ці попередні документи, наприклад, вилучили питання 
інтеграції до НАТО з порядку денного розвитку Української держави, замінивши 
його терміном «конструктивне партнерство» і визначивши позаблоковий статус 
України. Щодо стосунків з Росією, попередня Стратегія національної безпеки Укра-
їни вимагала «формування нової моделі відносин стратегічного партнерства між 
Україною та Російською Федерацією на засадах збалансованості національних ін-
тересів, розширення діалогу з питань протидії новим викликам і загрозам безпе-
ки, пошук спільних підходів до формування нової загальноєвропейської системи 
колективної безпеки».

Крім того, попередній варіант Воєнної доктрини практично знехтував можли-
вістю збройної агресії проти України, визначивши, що збройна агресія, «в результаті 
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якої може виникнути локальна або регіональна війна проти України, в середньо-
строковій перспективі є малоймовірною».

Нові документи змінили і навіть замінили на протилежні попередні підходи та 
принципи. Нова Стратегія національної безпеки сфокусувалась на створенні нової 
системи національної безпеки та оборони, спроможної захистити суверенітет та те-
риторіальну цілісність України проти всього спектру можливих загроз, особливо, у 
воєнній сфері. Пріоритети були надані співробітництву з НАТО та ЄС, в той час, як 
Росія визначена джерелом агресії та загроз. Як зазначила прес-служба Президен-
та, у відповідності до цієї стратегії, основні напрямки державної політики у сфері 
національної безпеки включають відновлення територіальної цілісності у межах 
міжнародно-визнаного державного кордону України, створення ефективного без-
пекового та оборонного сектору та розбудову системи оборони держави, у тому чис-
лі, через поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного співробітни-
цтва з членами НАТО та ЄС, а також досягнення повної незалежності від Росії щодо 
виробництва озброєнь та військової техніки.

Документ також визначає необхідність реформування та розвитку розвідуваль-
них, контррозвідувальних та правоохоронних органів, реформування системи дер-
жавного управління та досягнення нового рівня антикорупційної політики. Стратегія 
відмічає, що Угода про асоціацію ЄС визначає стратегічні орієнтири для системних 
політичних і соціально-економічних реформ в Україні, а співробітництво з НАТО 
сприяє утвердженню в Україні демократичних цінностей, формуванню стабільного 
безпекового середовища, і є важливим інструментом підтримки реформ, зокрема у 
секторі безпеки і оборони, а також забезпечує спільну протидію сучасним безпеко-
вим викликам і загрозам.

Крім того, Стратегія присвячує достатню увагу багатьом регіональним та гло-
бальним аспектам, проголосивши, що Україна буде сприяти процесу ядерного роз-
зброєння та підтримуватиме ініціативи щодо підписання «універсального міжна-
родного договору щодо гарантій безпеки, передусім без'ядерним державам, який 
би містив чіткий перелік зобов'язань та дій сторін у випадку його порушення». Це 
положення, звичайно, пов’язане з невдалим досвідом України щодо надмірних спо-
дівань на гарантії безпеки, надані в рамках Будапештського Меморандуму, підписа-
ного для стимулювання приєднання України до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї, і який виявився абсолютно неефективним механізмом гарантування 
суверенітету та територіальної цілісності України.

У цьому контексті, Стратегія національної безпеки пропонує кілька ініціатив, на-
приклад, нагальну необхідність реформування Ради безпеки ООН, політику денуклеа-
ризації та демілітаризації Чорноморського регіону, повернення до режиму оновлено-
го Договору про звичайні збройні сили в Європі тощо. Стратегія також підтримує регіо-
нальний рівень зусиль, спрямованих та встановлення ефективної системи співпраці у 
Центральній та Східній Європі для зміцнення безпеки та стабільності.
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Воєнна доктрина України, яка була розроблена на основі нової Стратегії націо-
нальної безпеки, проголошує, що Україна прагне підтримувати дружні відносини з 
усіма державами світу на основі міжнародних договорів, укладених на принципах 
рівноправності, невтручання у внутрішні справи, взаємоповаги до незалежності, су-
веренітету та територіальної цілісності. Однак, у порівнянні зі Стратегією національної 
безпеки, нова Воєнна доктрина пішла далі і відверто проголосила Росію військовим 
противником та поновила наміри щодо отримання Україною членства в НАТО. Головна 
роль Воєнної доктрини, як базового документу для оборонного планування та розви-
тку концепцій та державних програм реформування і розвитку Збройних Сил, полягає 
у встановленні принципів та шляхів запобігання та розв’язання конфліктів, а також ви-
значення способів застосування військової сили для захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності та інших життєво важливих національних інтересів.

На відміну він попередніх варіантів, нова Воєнна доктрина говорить про високу 
ймовірність широкомасштабного використання військової сили проти України і ви-
знає це за одну з головних загроз для національної безпеки. Також, Воєнна доктрина 
визначає воєнно-політичні виклики, які можуть трансформуватися в загрозу засто-
сування військової сили проти України. Насамперед, мова йде про втручання Росії 
у внутрішні справи України, протидію реалізації європейського вибору Українського 
народу та формуванню систем колективної безпеки за участю України.

Воєнна доктрина також містить сценарії, які можуть загрожувати воєнній без-
пеці України. Основний сценарій – повномасштабна агресія Росії проти України з рі-
шучими воєнно-політичними цілями. Для готовності до такого сценарію, нова Воєнна 
доктрина пропонує забезпечити фінансування оборони на рівні не менше 3% ВВП, 
інтенсивну бойову підготовку військ та закупівлю нових зразків озброєнь та військової 
техніки (ОВТ), визначивши цей напрямок як пріоритетний. Саме закупівля ОВТ пови-
нна стати головною частиною витрат у безпековому секторі, які визначаються новою 
Стратегією національної безпеки на рівні не менше 5% ВВП. Більш того, нова Воєнна 
доктрина «бере до уваги зростаючу роль інформаційних та психологічних операцій; 
наголошує на потребі покращення системи мобілізації та мобілізаційної підготовки, а 
також збільшення чисельності професіоналів у складі Збройних Сил України та інших 
силових відомств; визначення заходів щодо підготовки оборони держави, необхідних 
для відновлення суверенітету та територіальної цілісності держави та розбудови без-
пекового потенціалу як передумови для відбиття збройної агресії.

Нова Воєнна доктрина також вказує на інші загрози з боку Росії. Зокрема, мова 
йде про нарощування військової потужності Російської Федерації в безпосередній 
близькості до державного кордону України, розгортання тактичної ядерної зброї на 
території Автономної Республіки Крим, мілітаризацію тимчасово окупованої тери-
торії, присутність російського військового контингенту у Придністров’ї, активізацію 
спеціальними службами Російської Федерації диверсійно-розвідувальної діяльності 
в Україні з метою дестабілізації внутрішньої обстановки в Україні.
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В широкому плані, нова Воєнна доктрина очікує виникнення загроз, спричинених 
діяльністю на території України не передбачених законом збройних формувань, спря-
мованою на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, заляку-
вання населення, позбавлення його волі до опору, порушення функціонування органів 
державної влади, місцевого самоврядування, промисловості та інфраструктури.

3. Внесення змін до ключових законодавчих актів у сфері оборони 
(Додаток ІІІ)

Російська збройна агресія прискорила внесення змін до ряду законів, які регулю-
ють широкий спектр процесів, дій та кроків у сфері оборони України. Ці зміни постійно 
вносилися у позаплановому, надзвичайному режимі протягом всього періоду з почат-
ку конфлікту. Це стосується як базового законодавства, наприклад, Законів «Про осно-
ви національної безпеки України» та «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», так і більш специфіч-
них актів у сфері управління обороною: Законів «Про оборону України», «Про Збройні 
сили України» та «Про організацію оборонного планування». У ряді випадків були за-
пропоновані досить радикальні глибокі реформи законодавства у сфері управління 
обороною, однак їх ухвалення було, в основному, відкладене.

Зокрема, була зроблена спроба невідкладно включити завдання отримання 
членства в НАТО як законодавчо закріплену мету до Закону України «Про основи 
національної безпеки України». Ця пропозиція ґрунтувалася на тому положенні, 
що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) є єдиною ефективною колек-
тивною безпековою організацією в Європі і, починаючи з 1991 року, Україна була 
послідовною у розвитку співробітництва з Альянсом. Крім того, у 2005 році у Віль-
нюсі, Україні, як особливому партнеру НАТО, було запропоновано Інтенсифікований 
Діалог з НАТО, а у 2008 році у підсумковій Декларації саміту НАТО в Бухаресті було 
заявлено, що Україна (та Грузія) стануть у майбутньому членами НАТО.

Однак, проект закону з таким прямим визначення руху до членства в НАТО не 
був схвалений. Натомість до Статті 6 Закону «Пріоритети національних інтересів» 
були внесені більш гнучкі зміни. Ці зміни визначили, що одним з ключових інтер-
есів України є інтеграція в європейський політичний, економічний, правовий простір 
з метою набуття членства в Європейському Союзі та інтеграція в євроатлантичний 
безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими дер-
жавами світу в інтересах України. Щодо співробітництва з НАТО, остання ухвалена 
поправка визначає пріоритет «поглиблення співпраці з Організацією Північноатлан-
тичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства 
у цій організації». Попередні положення закону стосовно пріоритетності «добросу-
сідських відносин та стратегічного партнерства з Російською Федерацією та іншими 
країнами СНД» були безумовно скасовані.
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Інші зміни до Закону «Про основи національної безпеки України» були схвалені 
з точки зору покращення оцінки загроз, захисту державних таємниць, переформа-
тування структури сектору безпеки України, посилення боротьби з корупцією, удо-
сконалення захисту прав людини та свободи слова тощо. Досить істотні зміни до 
закону стосувалися питань цивільної оборони. Після близько 30 років з часів Чор-
нобильської катастрофи зміни у цій сфері були спричинені визнанням реальності 
можливих наслідків конфлікту з сусідньою Росією. Загроза з боку Росії нагадала, що 
і уряду, і суспільству необхідно мати ефективну та гнучку систему захисту населення 
та інфраструктури від усіх можливих катастроф, особливо, враховуючи те, що Укра-
їна має шість атомних електростанцій, багато густонаселених міст, велику кількість 
небезпечних технологічних та інфраструктурних об’єктів.

Інший базовий закон у сфері безпеки «Про демократичний цивільний контр-
оль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» на відмі-
ну від закону «Про основи національної безпеки України» не став предметом сер-
йозних змін. Незважаючи на численні гарячі дискусії у експертному середовищі, 
що призначення діючих генералів на посади міністра оборони та його заступників 
не зовсім відповідає основним критеріям демократичного цивільного контролю, 
навіть в умовах війни, ця невідповідність не надихнула законодавців на уточнення 
закону, як це зроблено в демократичних країнах НАТО, наприклад, у Кодексі США, 
Розділ 10, параграф 113: «Міністр оборони, який очолює Міністерство оборо-
ни, призначається з цивільних осіб за поданням Президента та згодою Сенату. 
Особа не може бути призначена Міністром оборони протягом семи років з мо-
менту звільнення з активної військової служби з офіцерської посади регулярного 
компоненту збройних сил».

Кілька невеликих змін до згаданого закону стосувались лише судового контр-
олю, уточнення формулювань, наприклад, статті про систему цивільного контр-
олю, який серед інших елементів повинен включати: «Судовий та прокурорський 
контроль, який повинен здійснюватися у порядку, визначеному Конституцією та 
Законами України».

Крім того, кілька правок були внесені до так званих «секторальних» законів у 
сфері оборони: «Про оборону України» та «Про Збройні сили України». У Законі Укра-
їни «Про оборону України» зміни, окрім іншого, стосувались покращення системи 
цивільної оборони. Зокрема, одна з ключових правок вимагає, щоб уся діяльність 
у сфері цивільної оборони в мирний час здійснювалась відповідно до нещодавно 
(2013 р.) схваленого Кодексу цивільного захисту України, а протягом особливого пе-
ріоду або під час підготовки до нього всі заходи цивільної оборони повинні здійсню-
ватися з урахуванням особливостей, визначених законодавством у сфері оборони, 
мобілізації та правового режиму воєнного часу.

Інша важлива зміна до цього закону мала за мету розширення джерел напо-
внення оборонного бюджету шляхом адаптації досвіду волонтерської фінансової 
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допомоги під час війни. Після внесення цих змін, закон вказує, що «Фінансування 
потреб національної оборони держави може здійснюватися додатково за рахунок 
благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України».

Аналогічна поправка була внесена до Закону України «Про Збройні Сили 
України». Крім того, кілька змін було зроблено у законі для більш чіткого визна-
чення різних аспектів ширшої участі Збройних Сил України у антитерористичних 
операціях. Зокрема, окрім багатьох традиційних вимог, закон вимагає від Зброй-
них Сил діяти у більш широкому спектрі функцій і набагато активніше проти те-
рористів. Відповідні правки говорять, що Збройні Сили зобов’язані здійснювати 
забезпечення під час проведення антитерористичної операції виконання завдань 
щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань 
(груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, 
участі у затриманні осіб, а також для знешкодження осіб у випадках, коли їх дії 
реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників антитерористичної 
операції або інших осіб.

Між тим, стосовно іншого «секторального» закону у сфері оборони – Закону 
України «Про організацію оборонного планування» – багато зусиль було спрямо-
вано на ухвалення цілком нового варіанту законопроекту. Проект нового закону був 
розроблений Міністерством оборони України, підтриманий Кабінетом Міністрів і 
у червні 2015 року успішно проголосований Верховною Радою. Проте, схвалений 
Парламентом проект не набув чинності, оскільки Президент наклав на нього вето, 
повернувши законопроект до Верховної Ради з рядом серйозних зауважень, котрі 
вимагали суттєвого перегляду законопроекту.

У своїй відповіді Парламенту Президент відзначив, що він не може погодитися 
з вузьким підходом законопроекту, де оборонне планування обмежене повнова-
женнями Міністерства оборони. Насправді, така реакція була очікувана після того, 
як автори законопроекту виключили Стратегію національної безпеки з переліку ке-
рівних документів для довготермінового оборонного планування.

Крім того, проект був підданий критиці за «архаїчний» підхід до оборонного 
планування. Причин для цієї критики було достатньо. По-перше, проект критикували 
за недостатнє забезпечення необхідної координації оборонного планування з про-
цесами планування інших елементів сектору безпеки України, особливо, бюджет-
ного планування. Також, автори не розв’язали давню проблему оборонного плану-
вання, коли програми розвитку та реформування Збройних Сил затверджувалися 
Президентом, а бюджетне забезпечення всіх цих заходів завжди було прерогативою 
Верховної Ради. Більш того, ця ситуація не відповідає вимогам законодавства у сфе-
рі планування інших секторів життєдіяльності держави, де програми реформування 
повинні затверджуватися парламентом.
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Висновки:

Внаслідок російської окупації Криму та під час антитерористичної операції на 
сході України, які почалися у перших місяцях 2014 року, було отримано безцінний 
досвід, котрий підтвердив, що дотримання та імплементація основних аспектів де-
мократичного цивільного контролю над Воєнною організацією повинні здійснюва-
тися насамперед за змістом, а не лише за формою.

До конфлікту з Росією можливо було говорити, що, в цілому, керівні та плануючі 
документи у сфері оборони та безпеки України забезпечували загальні відповіді на 
запитання щодо зовнішніх ризиків та загроз, а також стосовно головних можливих 
сценаріїв розвитку безпекової ситуації, але залишалися проблеми з трансформуван-
ням цих оцінок та аналізів у практичні ефективні та вчасні політичні рішення. Про-
те, уроки, отримані під час кризи, показали, що проблеми існують не лише на рівні 
управління сектором безпеки, але також і у сфері безпекового законодавства.

Як результат, термінові законодавчі рішення, які мали на меті врахування но-
вого досвіду, спричинили численні зміни до існуючих законах і навіть призвели до 
розробки нових законів. Негайні зміни були внесені до завдань зовнішньої та без-
пекової політики, виключивши Росію зі списку партнерів та переводячи агресора до 
категорії прямої воєнної загрози Україні. Глибокі доопрацювання були здійснені у 
законодавчій базі, яка регулює цивільно-військові відносини та організацію право-
вого режиму воєнного стану у зоні конфлікту.

Станом на кінець 2015 року оборонний сектор України отримав чіткі стратегічні 
вказівки у вигляді нової Стратегії національної безпеки та зміненої Воєнної доктри-
ни. Критична важливість наявності ефективної системи цивільного захисту була ві-
дображена у ряді відповідних змін до різних законів.

Крім того, унікальний досвід антитерористичної операції спричинив запрова-
дження нових завдань для Збройних Сил та визначення нових шляхів їх забезпечення 
та підтримки. Конкретні зміни затвердили ширшу роль та завдання Збройних Сил у за-
побіганні терористичній діяльності. Також, активна волонтерська діяльність населен-
ня щодо фінансової допомоги військовим стала причиною законодавчого визначення 
доброчинних пожертв як прийнятної форми фінансування потреб Збройних Сил.

Невдалі спроби внесення радикальних змін до законів «Про основи національ-
ної безпеки України» та «Про організацію оборонного планування» нагадали, що 
потрібно пришвидшувати трансформацію керівних структур сектору безпеки Украї-
ни від пострадянських традицій до західних управлінських норм та процедур.

Загалом, уроки українсько-російського конфлікту надзвичайно яскраво показали 
пробіли у існуючому законодавстві України. Протягом двох років (2014-2015 рр.) Україні 
вдалося відреагувати на значну частину цих проблем. Однак, уроки конфлікту вимага-
ють подальших зусиль у сфері удосконалення системи цивільного контролю над Воєн-
ною організацією з метою подальшого наближення ситуації до демократичних норм.
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Додаток І

Закон України «Про Раду національної  
безпеки і оборони України»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст. 237)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 43-VIII від 25.12.2014, ВВР, 2015, 

№ 4, ст. 14}
Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Ради національної 

безпеки і оборони України, її склад, структуру, компетенцію і функції.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Рада національної безпеки і оборони України
Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України 

є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президен-
тові України.

Стаття 2. Правова основа діяльності  
Ради національної безпеки і оборони України

Рада національної безпеки і оборони України керується в своїй діяльності 
Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України.

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до цього Закону своїм 
рішенням, що вводиться в дію указом Президента України, затверджує Регламент 
Ради національної безпеки і оборони України.

{Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 43-VIII від 
25.12.2014}

Порядок роботи Ради національної безпеки і оборони України встановлюється 
цим Законом та Регламентом Ради національної безпеки і оборони України.

{Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 43-VIII від 
25.12.2014}
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РОЗДІЛ II. ФУНКЦІЇ І КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Стаття 3. Функції Ради національної безпеки і оборони України
Функціями Ради національної безпеки і оборони України є:

1) внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і 
зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

2) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у 
сфері національної безпеки і оборони у мирний час;

3) координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади 
у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного 
стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній без-
пеці України.

Стаття 4. Компетенція Ради національної безпеки і оборони України
Відповідно до функцій, визначених Конституцією України та цим Законом, Рада 

національної безпеки і оборони України:
{Абзац перший частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 43-VIII від 25.12.2014}
1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конститу-

ції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини 
України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропози-
ції Президентові України, приймає рішення щодо:
{Абзац перший пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Закону № 43-VIII 

від 25.12.2014}
• визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних під-

ходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, 
економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, екологічній, інформа-
ційній та інших сферах;

• проектів державних програм, доктрин, законів України, указів Президента 
України, директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, 
міжнародних договорів, інших нормативних актів та документів з питань на-
ціональної безпеки і оборони;

• удосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації 
оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у 
цій сфері;

• проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних 
із забезпеченням національної безпеки і оборони України;
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• матеріального, фінансового, кадрового, організаційного та іншого забезпечен-
ня виконання заходів з питань національної безпеки і оборони;

• заходів політичного, економічного, соціального, воєнного, науково-техноло-
гічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру відповідно до масш-
табу потенційних та реальних загроз національним інтересам України;

• доручень, пов'язаних з вивченням конкретних питань та здійсненням відповід-
них досліджень у сфері національної безпеки і оборони, органам виконавчої 
влади та науковим закладам України;

• залучення контрольних, інспекційних та наглядових органів, що функціонують 
у системі виконавчої влади, до здійснення контролю за своєчасністю та якістю 
виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони України рішень, 
введених в дію указами Президента України;

• забезпечення і контролю надходження та опрацювання необхідної інформації, 
її збереження, конфіденційності та використання в інтересах національної без-
пеки України, аналізу на її основі стану і тенденції розвитку подій, що відбува-
ються в Україні і в світі, визначення потенційних та реальних загроз національ-
ним інтересам України;

• питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення 
воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, оголо-
шення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичайної еко-
логічної ситуації;

• невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують націо-
нальній безпеці України;
{Пункт 1 частини першої статті 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно 

із Законом № 43-VIII від 25.12.2014}
2) координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони Укра-

їни рішень, введених в дію указами Президента України, і здійснює поточний 
контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 
оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції;
{Пункт 2 частини першої статті 4 в редакції Закону № 43-VIII від 

25.12.2014}
3) залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів виконавчої 

влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та організацій усіх 
форм власності;

4) ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань національної 
безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та результати переві-
рок їх виконання;
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5) координує і контролює переведення центральних і місцевих органів виконав-
чої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзви-
чайного стану;

6) координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в межах 
наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного стану;

7) координує та контролює діяльність органів виконавчої влади по відбиттю 
збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню його життєді-
яльності, охороні життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і законних ін-
тересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах воєнного та 
надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують на-
ціональній безпеці України;

8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії корупції, 
забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю з питань націо-
нальної безпеки і оборони.
{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 43-VIII 

від 25.12.2014}
Примітка. Кризовою ситуацією вважається крайнє загострення протиріч, гостра 

дестабілізація становища в будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні.
{Частину першу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом № 43-VIII від 

25.12.2014}

РОЗДІЛ III. СКЛАД І СТРУКТУРА РАДИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Стаття 5. Голова Ради національної безпеки і оборони України
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно 

до статей 108, 109, 110 і 111 Конституції України виконання обов'язків Голови Ради 
національної безпеки і оборони України на період до обрання і вступу на пост ново-
го Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

{Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 43-VIII 
від 25.12.2014}

Стаття 6. Склад Ради національної безпеки і оборони України
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує 

Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять 

Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, 
Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
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Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники 
інших центральних органів виконавчої влади, а також інші особи, визначені Прези-
дентом України.

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 43-VIII 
від 25.12.2014}

Стаття 7. Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Секретар Ради національної безпеки і оборони України призначається на по-

саду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпоряд-
ковується. Правовий статус Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
як державного службовця визначається Президентом України відповідно до Закону 
України «Про державну службу».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України забезпечує організацію 
роботи і виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України має заступників, які 
за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади Президен-
том України.

На посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його за-
ступників можуть призначатися як цивільні особи, так і військовослужбовці.

Стаття 8. Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради на-

ціональної безпеки і оборони України здійснює її апарат, який підпорядковується 
Секретареві Ради національної безпеки і оборони України.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 43-VIII 
від 25.12.2014}

Апарат Ради національної безпеки і оборони України є юридичною особою.
{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом № 43-VIII від 

25.12.2014}
Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України та його 

структура затверджуються Президентом України за поданням Секретаря Ради на-
ціональної безпеки і оборони України.

{Частина третя статті 8 в редакції Закону № 43-VIII від 25.12.2014}
Посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України є дер-

жавними службовцями.
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РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ  
РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Стаття 9. Засідання Ради національної безпеки і оборони України
Основною організаційною формою діяльності Ради національної безпеки і обо-

рони України є її засідання.
На засіданнях Ради національної безпеки і оборони України її члени голосують 

особисто. Делегування ними обов'язку бути присутніми на засіданні Ради націо-
нальної безпеки і оборони України іншим особам не допускається.

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь 
Голова Верховної Ради України.

На запрошення Голови Ради національної безпеки і оборони України у її засі-
даннях можуть брати участь голови комітетів Верховної Ради України, інші народні 
депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади та інші особи, які 
не є членами Ради національної безпеки і оборони України.

Стаття 10. Рішення Ради національної безпеки і оборони України
Рішення Ради національної безпеки і оборони України приймаються не менш 

як двома третинами голосів її членів.
Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рі-

шень, яка протоколюється.
Прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами 

Президента України, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади.
{Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 43-VIII від 

25.12.2014}

Стаття 11. Повноваження Голови Ради національної безпеки і оборони України
Голова Ради національної безпеки і оборони України:

1) спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою Ради національ-
ної безпеки і оборони України;

2) затверджує перспективні та поточні плани роботи Ради національної безпеки і 
оборони України, час і порядок проведення її засідань;

3) особисто головує на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України;
4) дає доручення членам Ради національної безпеки і оборони України, пов'язані 

з виконанням покладених на неї функцій;
5) заслуховує поточну інформацію Секретаря Ради національної безпеки і оборо-

ни України про хід виконання її рішень, у разі необхідності виносить питання 
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про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України на її 
засідання;

6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни, його структуру і штатну чисельність за поданням Секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони України;
{Пункт 6 статті 11 в редакції Закону № 43-VIII від 25.12.2014}

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Стаття 12. Повноваження членів Ради національної безпеки і оборони України
Члени Ради національної безпеки і оборони України:

1) вносять до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо роз-
гляду будь-яких питань, що входять до її компетенції;

2) здійснюють попередню підготовку питань та беруть участь у їх розгляді Радою 
національної безпеки і оборони України;

3) вносять зауваження та пропозиції, голосують з питань, що розглядаються Ра-
дою національної безпеки і оборони України;

4) висловлюють у разі потреби свою окрему думку щодо проектів рішень Ради на-
ціональної безпеки і оборони України;

5) беруть участь у плануванні роботи Ради національної безпеки і оборони України;
6) координують та контролюють у межах своїх посадових повноважень виконання 

рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Стаття 13. Повноваження Секретаря Ради національної безпеки і оборони 
України та його заступників

Секретар Ради національної безпеки і оборони України:
1) готує пропозиції щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради 

національної безпеки і оборони України;
2) подає на розгляд Президента України проекти актів Президента України про 

введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, в тому 
числі стосовно пропозицій і рекомендацій по реалізації засад внутрішньої і зо-
внішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради на-
ціональної безпеки і оборони України та контролем за виконанням прийнятих 
нею рішень;

4) інформує Президента України та членів Ради національної безпеки і оборони 
України про хід виконання рішень Ради;

5) координує діяльність робочих та консультативних органів Ради національної 
безпеки і оборони України;
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6) за дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони України представ-
ляє позицію Ради національної безпеки і оборони України у Верховній Раді 
України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засо-
бами масової інформації, з міжнародними організаціями.

7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки і оборони України По-
ложення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його струк-
туру та штатну чисельність;
{Частину першу статті 13 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 43-VIII 

від 25.12.2014}
8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони Укра-

їни координацію і контроль за виконанням рішень Ради національної безпе-
ки і оборони України центральними та місцевими органами виконавчої влади, 
правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної 
безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та 
сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного спів-
робітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, еко-
номічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах 
відповідно до введених у дію указами Президента України рішень Ради націо-
нальної безпеки і оборони України;
{Частину першу статті 13 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 43-VIII 

від 25.12.2014}
9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;

{Частину першу статті 13 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 43-VIII 
від 25.12.2014}
10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах дер-

жавної влади, діяльність яких пов’язана з питаннями національної безпеки і 
оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за 
погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України 
пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, 
правоохоронних органів у межах повноважень Президента України;
{Частину першу статті 13 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 43-VIII 

від 25.12.2014}
11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секре-

таря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу обов’язків 
між ними;
{Частину першу статті 13 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 43-VIII 

від 25.12.2014}



27Додаток I

12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропози-
ції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, 
пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.
{Частину першу статті 13 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 43-VIII 

від 25.12.2014}
{Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону № 43-VIII від 

25.12.2014}

Стаття 14. Робочі та консультативні органи Ради національної безпеки 
і оборони України

Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого характе-
ру, забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності 
Ради національної безпеки і оборони України за її рішенням в рамках коштів, перед-
бачених Державним бюджетом України, можуть утворюватися міжвідомчі комісії, 
робочі та консультативні органи.

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 43-VIII 
від 25.12.2014}

Функції та повноваження цих органів визначаються окремими положеннями, 
які затверджує Президент України.

Стаття 15. Фінансування Ради національної безпеки і оборони України
Фінансування діяльності Ради національної безпеки і оборони України здій-

снюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України окре-
мим рядком.

Президент України Л. КУЧМА
№ 183/98-ВР від 5 березня 1998 року
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Закон України «Про військово-цивільні 
адміністрації»

Закон № 141-VIII від 03.02.2015 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, 
№ 13, ст. 87)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 650-VIII від 17.07.2015}
Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності військово-

цивільних адміністрацій, що утворюються як тимчасовий вимушений захід з еле-
ментами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормаліза-
ції життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції, що 
не має на меті зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територі-
альних громад на місцеве самоврядування.

{Преамбула в редакції Закону № 650-VIII від 17.07.2015}

Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних адміністрацій
1. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, у районі проведення ан-
титерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації.
Військово-цивільні адміністрації – це тимчасові державні органи у селах, се-

лищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та зако-
нів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, пра-
вопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопу-
щення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Військово-цивільні адміністрації району, області – це тимчасові державні орга-
ни, що здійснюють на відповідній території повноваження районних, обласних рад 
та/або державних адміністрацій та інші повноваження, визначені цим Законом.

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів – це тимчасові державні ор-
гани, що здійснюють на відповідній території повноваження сільських, селищних, 
міських рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, ви-
значені цим Законом.
2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права, що 

набувають прав та обов’язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію 
як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців.
Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) військово-цивільних адміністрацій 

затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{Стаття 1 в редакції Закону № 650-VIII від 17.07.2015}
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Стаття 2. Правова основа діяльності військово-цивільних адміністрацій
1. Військово-цивільні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією 

України, Законом України «Про боротьбу з тероризмом», цим Законом та інши-
ми виданими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Організація військово-цивільних адміністрацій
1. Військово-цивільні адміністрації утворюються у разі потреби за рішенням Пре-

зидента України. Одночасно з прийняттям рішення про утворення військово-
цивільної адміністрації Президент України приймає рішення про припинення 
повноважень відповідних сільських, селищних, міських, районних, обласних 
рад та/або виконавчих органів відповідних рад, місцевих державних адміні-
страцій, їх посадових та службових осіб.
{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 650-VIII 

від 17.07.2015}
2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи 

декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, 
міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Консти-
туцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного 
саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фак-
тичного невиконання.

3. У районі, області військово-цивільні адміністрації утворюються у разі нескли-
кання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» строки або для здійснення керівни-
цтва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки.
{Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 650-VIII 

від 17.07.2015}
4. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів формуються з військовос-

лужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, 
осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджа-
ються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань 
в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, 
службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу, 
а також працівників, які уклали з Антитерористичним центром при Службі без-
пеки України трудовий договір.

5. У разі формування районної, обласної військово-цивільної адміністрації, на по-
сади державних службовців у таких адміністраціях можуть призначатися військо-
вослужбовці військових формувань, утворених відповідно до закону, особи ря-
дового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до 
них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах 
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оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, 
службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а 
також за рішенням керівника військово-цивільної адміністрації – інші особи, які 
мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.
{Частина п'ята статті 3 в редакції Закону № 650-VIII від 17.07.2015}

6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які при-
значаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених 
відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних 
органів, а також перелік посад, на які призначаються особи з числа військовос-
лужбовців військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового 
і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-
цивільній адміністрації затверджуються Президентом України за поданням керів-
ника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
{Частина шоста статті 3 в редакції Закону № 650-VIII від 17.07.2015}

7. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій із виконання по-
вноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів 
відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

8. Структуру і штатний розпис військово-цивільних адміністрацій населених пунк-
тів затверджує керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки Украї-
ни за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації.

9. Загальне керівництво діяльністю військово-цивільних адміністрацій населе-
них пунктів, районних військово-цивільних адміністрацій здійснюють керів-
ники відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій. Керівництво 
діяльністю обласних військово-цивільних адміністрацій у сфері забезпечення 
громадського порядку і безпеки здійснює керівник Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України.

10. Безпосереднє керівництво військово-цивільними адміністраціями здійснюють 
їх керівники.

11. Військово-цивільні адміністрації здійснюють свої повноваження до припинен-
ня їх діяльності у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради, а в 
разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здій-
снення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки – до 
завершення антитерористичної операції.

12. Повноваження військово-цивільних адміністрацій здійснюються ними в поряд-
ку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних 
органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених 
цим Законом.
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13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій та ке-
рівників підрозділів, затвердження структури і штатного розпису військово-
цивільних адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-
цивільної адміністрації без конкурсного відбору.
{Статтю 3 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 650-VIII 

від 17.07.2015}
14. Типове положення про військово-цивільну адміністрацію та рекомендований 

перелік структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації затверджу-
ються Президентом України.
{Статтю 3 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 650-

VIII від 17.07.2015}
15. Парламентський контроль у сфері військово-цивільних відносин здійснює Вер-

ховна Рада України.
{Статтю 3 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом № 650-VIII 

від 17.07.2015}

Стаття 4. Повноваження військово-цивільних адміністрацій
1. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів на відповідній території 

здійснюють повноваження із:
1) підготовки та затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових про-
грам з інших питань місцевого самоврядування;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку від-
повідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансо-
вих ресурсів;

3) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалеж-
но від форми власності до участі у комплексному соціально-економічному роз-
витку сіл, селищ, міст, координації цієї роботи на відповідній території;

4) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, ви-
конання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприєм-
ствах, в установах та організаціях;

5) складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; забез-
печення виконання відповідного бюджету;

6) встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до Податкового ко-
дексу України, якщо відсутнє рішення відповідної ради з цих питань;

7) прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати міс-
цевих податків і зборів, якщо відсутнє рішення відповідної ради з цих питань;
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8) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на по-
бутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопос-
тачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, 
послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання 
холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встанов-
люються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

9) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій не-
залежно від форми власності, розташованих на відповідній території, та коштів 
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури 
та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

10) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торго-
вельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній 
власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утри-
мання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

11) встановлення для підприємств, установ та організацій, що перебувають у кому-
нальній власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибут-
ку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

12) здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відпо-
відної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі 
і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в 
оренду на строк понад один рік);

13) сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають по-
требу в житлі, допомоги в будівництві житла; надання допомоги власникам квартир 
(будинків) в їх відбудові у разі пошкодження в результаті терористичних актів, ди-
версій; організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, ре-
конструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного 
призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення; виконання 
або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підряд-
ній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, 
інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

14) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земель-
них ділянок;

15) управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і 
спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або 
передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; ор-
ганізації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
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16) забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у комунальній 
власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, елек-
троенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, 
відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

17) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуаль-
них послуг у зв’язку із похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, 
а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на по-
ховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

18) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернатив-
ну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в 
Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних 
військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності, а також населення наказу військового 
комісара про оголошення мобілізації;

19) бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в 
установах та організаціях відповідно до законодавства;

20) організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготов-
кою та цивільним захистом;

21) вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних із наданням військо-
вим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службо-
вих приміщень і жилої площі, інших об’єктів, а також комунально-побутових 
послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;

22) сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та орга-
нізаціями, що перебувають у комунальній власності, замовленої продукції, по-
слуг, енергоресурсів;

23) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів 
пропуску через державний кордон України;

24) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного 
режиму на державному кордоні;

25) встановлення охорони важливих об’єктів національної економіки України, які 
забезпечують життєдіяльність населення;

26) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення;
27) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім 

вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та 
надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік);

28) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне ви-
користання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного 
року, а також про скасування такого дозволу;
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29) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охо-
роні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголо-
шення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культур-
ну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охоро-
няються законом;

30) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення 
керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних 
чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної право-
вої допомоги;

31) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, вну-
трішніх справ, адвокатури і Державної виконавчої служби України;

32) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ 
про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній території;

33) скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Кон-
ституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної 
ради, прийнятим у межах її повноважень;

34) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення 
в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці виборів органів 
державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, місь-
кого голови;

35) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою тери-
торії населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на 
ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбаче-
но адміністративну відповідальність;

36) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним 
лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністра-
тивну відповідальність;

37) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні за-
ходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу 
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів 
з використанням озброєння і військової техніки;

38) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територі-
альної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

39) надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність, а та-
кож щодо придбання об’єктів державної власності;
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40) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної 
служби; вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на 
їх утримання; розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

41) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших пра-
вовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архів-
них документів, що не належать до Національного архівного фонду;

42) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження по-
бутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

43) організації благоустрою населених пунктів; здійснення контролю за станом 
благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених на-
саджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

44) організації місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
45) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального 

господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, 
що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;

46) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту 
незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного 
пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

47) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання 
та їх охорони;

48) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не на-
лежать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі 
в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку.

2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів здійснюють делеговані по-
вноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самовряду-
вання законами України.

3. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації поряд із здійсненням повно-
важень місцевих державних адміністрацій на відповідній території також здій-
снюють повноваження із:

1) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення в 
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці всеукраїнських ре-
ферендумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування; 
надання інформації на запит Центральної виборчої комісії щодо можливості 
організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів 
на окремих територіях;
{Пункт 1 частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 650-VIII від 17.07.2015}
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2) підготовки та затвердження програм соціально-економічного і культурного 
розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслухо-
вування звітів про їх виконання;

3) складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесен-
ня змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з 
державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між район-
ними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, 
міст районного значення;

4) вирішення за дорученням відповідних рад (відповідних військово-цивільних 
адміністрацій населених пунктів) питань про передачу в оренду, концесію або 
під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби 
територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а 
також придбання таких об’єктів у встановленому законом порядку;

5) здійснення управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних 
рад (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації, та-
ких об’єктів); призначення і звільнення їх керівників;

6) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім 
вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок);

7) вирішення згідно із законом питань про надання дозволу на спеціальне вико-
ристання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а та-
кож про скасування такого дозволу;

8) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними 
для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної 
охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання під-
приємствами питної води у промислових цілях;

9) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охо-
роні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення 
природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або на-
укову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;

10) прийняття у межах, що визначаються законом, рішень з питань боротьби зі сти-
хійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення ад-
міністративну відповідальність;

11) встановлення охорони важливих об’єктів національної економіки України, які 
забезпечують життєдіяльність населення;

12) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які об-
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межують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також по-
вноваження районних, обласних рад та їх органів;

13) надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про придбання 
об’єктів державної власності;

14) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ 
про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній території;

15) встановлення у порядку та межах, визначених законодавством, тарифів на 
житлово-комунальні послуги;

16) вносити пропозиції з питань зміни адміністративно-територіального устрою в 
порядку, визначеному законом.
{Частину третю статті 4 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 650-

VIII від 17.07.2015}
4. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації також сприяють формуванню та 

перевезенню через відповідну територію гуманітарних вантажів для потреб мир-
ного населення, яке проживає на території, що непідконтрольна українській владі.

Стаття 5. Права військово-цивільних адміністрацій
1. Військово-цивільні адміністрації на відповідній території за погодженням з Ан-

титерористичним центром при Службі безпеки України мають право:
1) встановлювати обмеження щодо перебування у певний період доби на вулицях 

та в інших громадських місцях без визначених документів;
2) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на 

вулицях, дорогах та ділянках місцевості;
3) організовувати перевірку документів, що посвідчують особу, у фізичних осіб, 

а в разі потреби – огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, 
службових приміщень і житла громадян, крім обмежень, установлених Кон-
ституцією України;

4) порушувати у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання 
про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань;

5) організовувати контроль за роботою підприємств телекомунікацій, викорис-
товувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення, особового складу військових форму-
вань і правоохоронних органів;

6) встановлювати обмеження щодо торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними та 
отруйними речовинами, алкогольними напоями і речовинами, виробленими 
на спиртовій основі;
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7) вилучати у громадян на зберігання вогнепальну зброю та боєприпаси, холод-
ну зброю, а в підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову 
техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та 
отруйні речовини;

8) встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об’єктів для за-
хисту населення, а також для задоволення потреб безпеки;

9) організовувати евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для про-
живання, а також евакуацію підприємств, установ, організацій та матеріальних 
цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;

10) організовувати у разі потреби нормоване забезпечення населення питною во-
дою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, ліками.

Стаття 6. Керівник військово-цивільної адміністрації
1. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації очолює керівник, який при-

значається на посаду та звільняється з посади Президентом України за подан-
ням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
{Частина перша статті 6 в редакції Закону № 650-VIII від 17.07.2015}

2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів очолює керівник, який при-
значається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної 
військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерорис-
тичного центру при Службі безпеки України.
{Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 650-VIII від 

17.07.2015}
3. Керівник військово-цивільної адміністрації:
1) забезпечує на відповідній території додержання Конституції і законів України, 

виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організовує роботу відповідної військово-цивільної адміністрації та здійснює 

керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання 
військово-цивільною адміністрацією покладених на неї повноважень;

3) призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших пра-
цівників відповідної військово-цивільної адміністрації;

4) є розпорядником бюджетних коштів;
5) представляє відповідну військово-цивільну адміністрацію та територіальну гро-

маду у відносинах із державними органами, органами місцевого самовряду-
вання, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності, громадянами;

6) звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого само-
врядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга-
нізацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади;
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7) укладає від імені територіальної громади, відповідної військово-цивільної ад-
міністрації договори згідно із законодавством;

8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж 
юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад). Проекти наказів керівника 
військово-цивільної адміністрації, які є нормативно-правовими актами, підля-
гають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ 
до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та 
інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти опри-
люднюються негайно після їх підготовки. Накази та розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації можуть бути оскаржені до суду;

9) веде особистий прийом громадян та забезпечує на відповідній території додер-
жання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

Стаття 7. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Цей Закон втрачає чинність через один рік з дня його опублікування.

Строк дії цього Закону може бути продовжений на підставі Указу Президента 
України, затвердженого Верховною Радою України.

Цей Закон втрачає чинність у випадку введення в Україні або в окремих її місце-
востях правового режиму воєнного стану чи оголошення стану війни.
3. Внести до статті 7 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180) такі зміни:
1) частину другу доповнити двома реченнями такого змісту: «У складі Анти-

терористичного центру при Службі безпеки України можуть створюватися і 
діяти військово-цивільні адміністрації – тимчасові державні органи, які при-
значені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення 
безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у 
протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гумані-
тарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції. Органі-
зація, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій 
визначаються законом»;

2) частину десяту викласти в такій редакції:
«Антитерористичний центр при Службі безпеки України утримується за рахунок 

коштів, передбачуваних окремим рядком у Державному бюджеті України, а також 
інших джерел, передбачених законами України».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
№ 141-VIII від 3 лютого 2015 року
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Закон України «Про правовий  
режим воєнного стану»

№ 389-VIII від12.05.2015 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 28, 
с.250)

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його вве-
дення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військо-
вого командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод 
людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в 

окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає на-
дання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, вій-
ськовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і за-
конних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Стаття 2. Правова основа введення воєнного стану
1. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон 

та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окре-
мих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Стаття 3. Військове командування
1. Військовим командуванням, якому згідно з цим Законом надається право ра-

зом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міні-
стрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування за-
проваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:
Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил 

України, управління оперативних командувань, командування військових з’єднань 
та частин Збройних Сил України;
• органи управління інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань.
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Стаття 4. Військові адміністрації
1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції 

та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запро-
вадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, 
цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні орга-
ни – військові адміністрації.

2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом 
України за поданням обласних державних адміністрацій або військового ко-
мандування.

3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох насе-
лених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або 
їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами 
України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або само-
усунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання.
Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначаєть-

ся на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генераль-
ного штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів затвер-
джує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України за 
поданням начальника відповідної військової адміністрації.
4. У районі, області військові адміністрації утворюються у разі нескликання сесії 

відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» строки або для здійснення керівництва у сфері 
забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки. У разі прийняття рі-
шення про утворення районних, обласних військових адміністрацій їх статусу 
набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови район-
них, обласних державних адміністрацій набувають статусу начальників відпо-
відних військових адміністрацій.

5. Військові адміністрації населених пунктів формуються з військовослужбовців 
військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового 
і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, 
які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для ви-
конання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на 
військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах ци-
вільного захисту без виключення зі списків особового складу, а також працівни-
ків, які уклали з Генеральним штабом Збройних Сил України трудовий договір.
У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно 

районної, обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких адмі-
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ністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохо-
ронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому 
законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її без-
пеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та 
підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу.

Перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають 
заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і на-
чальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть 
бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового 
і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій 
адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням начальника Гене-
рального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.
6. Фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень 

органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних 
місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів Державного 
бюджету України.

7. Спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних військових ад-
міністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний 
штаб Збройних Сил України, а з інших питань – Кабінет Міністрів України у меж-
ах своїх повноважень.
Спрямування, координацію та контроль за діяльністю районних військових адмі-

ністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснен-
ня заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних 
Сил України, обласні військові адміністрації (у разі їх утворення), а з інших питань – Ка-
бінет Міністрів України, обласні державні адміністрації у межах своїх повноважень.

Загальне керівництво діяльністю військових адміністрацій населених пунктів 
здійснюють керівники відповідних районних державних адміністрацій або началь-
ники районних військових адміністрацій (у разі їх утворення).

Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні 
начальники.
8. Військові адміністрації населених пунктів, а також районні, обласні військо-

ві адміністрації, утворені у зв’язку з нескликанням сесії відповідно районної, 
обласної ради у встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» строки, здійснюють свої повноваження до дня першого засідання 
першої сесії відповідної ради, обраної після скасування воєнного стану. У разі 
створення районних, обласних військових адміністрацій для здійснення керів-
ництва у сфері забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки такі ад-
міністрації здійснюють свої повноваження до скасування воєнного стану.



43Додаток I

Стаття 5. Порядок введення воєнного стану
1. Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місце-

востях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і 
оборони України.

2. У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєн-
ного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Вер-
ховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний 
проект закону.

3. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному ого-
лошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

4. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на за-
сідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвер-
дження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та Ре-
гламентом Верховної Ради України.

5. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях керівники органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності зобов’язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України 
на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень.

6. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих 
її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюдню-
ється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та 
набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.

Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану
1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:
1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;
2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він 

вводиться;
3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів держав-

ної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здій-
снення заходів правового режиму воєнного стану;

4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної 
державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних під-
систем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;
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5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які 
тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням 
строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтер-
есів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

6) інші питання, що випливають із цього Закону.

Стаття 7. Припинення та скасування воєнного стану
1. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняєть-

ся після закінчення строку, на який його було введено.
2. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення 

загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіаль-
ній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного 
стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути 
негайно оголошено через засоби масової інформації.

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове ко-

мандування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть 
самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати 
та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, пе-
редбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі за-
ходи правового режиму воєнного стану:

1) встановлювати посилену охорону важливих об’єктів національної економіки 
та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий 
режим їхньої роботи. Перелік об’єктів національної економіки та об’єктів, що 
забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в 
умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України;

2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи 
в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньо-
ваних за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану 
з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслід-
ків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх 
в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задо-
волення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохорон-
них органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної 
економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як 
правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими 
до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається 



45Додаток I

попереднє місце роботи (посада). Порядок залучення працездатних осіб в умовах 
воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їхнього соціального захисту 
з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і органі-
зацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, 
проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до 
законодавства про працю;

4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній 
власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських 
об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в 
установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи вста-
новленого зразка;

5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період 
доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепус-
ток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

6) встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пере-
сування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспорт-
них засобів;

7) перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, тран-
спортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, 
за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших 
масових заходів;

9) порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України, питан-
ня про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо 
вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного 
ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ціліс-
ності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, про-
паганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;

10) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця 
проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;

11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, 
видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, 
установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також 
використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для вій-
ськових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 
забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і ко-
лективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
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12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного 
стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окре-
мих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапара-
туру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;

13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речови-
нами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спир-
товій основі;

14) встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських 
засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та 
прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України;

15) вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, 
вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні 
речовини;

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному 
обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зо-
внішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) 
без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби 
безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати прохо-
дження альтернативної (невійськової) служби;

17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність 
з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького скла-
ду правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, ева-
куйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

18) встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного 
захисту;

19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або 
здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх 
пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом 
Міністрів України;

20) запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення осно-
вними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і 
виробами медичного призначення;

21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне ви-
конання ними визначених цим Законом обов’язків та призначати виконувачів 
обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій;

22) вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці;
23) інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує 

нападом чи здійснює агресію проти України;
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24) здійснювати обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах 
тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосова-
но запобіжний захід – тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах; 
етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження 
волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, з установ виконання 
покарань, розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові 
дії, до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості.

2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів 
правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове 
командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).

3. Запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану прова-
диться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України типового пла-
ну запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях.

Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування повноважень в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану Президент України та Верховна Рада України діють ви-

ключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та 
законами України.

2. Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, 
військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють по-
вноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної 
влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
1. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури Украї-
ни, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розсліду-
вання, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Стаття 11. Діяльність Президента України в умовах воєнного стану
1. Президент України в умовах воєнного стану:
1) здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів право-

вого режиму воєнного стану;
2) приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення 

щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та право-
охоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
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3) здійснює стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військо-
вими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб 
Збройних Сил України;

4) визначає порядок проходження військової служби.
2. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного 

стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Пре-
зидента України, обраного після скасування воєнного стану.

3. Повноваження Президента України, передбачені Конституцією України, в умо-
вах воєнного стану не можуть бути обмежені.

Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану
1. Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях працює в сесійному режимі.
2. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєн-

ного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої 
сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану.

3. Повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, в 
умовах воєнного стану не можуть бути обмежені.

Стаття 13. Особливості дії нормативно-правових актів  
в умовах воєнного стану
1. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішен-

ня Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод 
людини і громадянина, що обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану, 
тимчасово не застосовуються.

Стаття 14. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України
1. Генеральний штаб Збройних Сил України:
1) бере участь у підготовці проекту типового плану запровадження та забезпечен-

ня правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях;
2) організовує підготовку та здійснює керівництво Збройними Силами України, 

з’єднаннями, частинами та органами інших військових формувань і правоохорон-
них органів під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану;

3) організовує діяльність військових адміністрацій, командувань видів Збройних Сил 
України, управлінь оперативних командувань, командувань військових з’єднань 
та частин Збройних Сил України на території, на якій введено воєнний стан;

4) розробляє та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних 
органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.



49Додаток I

Стаття 15. Повноваження військових адміністрацій
1. Військові адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, за-

конами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мо-
білізацію», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Повнова-
ження військових адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному 
законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих держав-
них адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з урахуванням особли-
востей, встановлених цим Законом.

2. Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють 
повноваження із:

1) запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
2) забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових 

ресурсів;
3) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалеж-

но від форми власності до участі в комплексному соціально-економічному роз-
витку сіл, селищ, міст, координації цієї роботи на відповідній території;

4) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, ви-
конання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприєм-
ствах, в установах та організаціях;

5) складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забез-
печення виконання відповідного бюджету;

6) встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до Податкового ко-
дексу України, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято;

7) прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місце-
вих податків і зборів, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято;

8) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побу-
тові, комунальні (крім тарифів, які встановлюються національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), 
транспортні та інші послуги;

9) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій не-
залежно від форми власності, розташованих на відповідній території, та коштів 
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури 
та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

10) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торго-
вельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній 
власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утри-
мання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
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11) встановлення для підприємств, установ та організацій, що перебувають у кому-
нальній власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибут-
ку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

12) здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відпо-
відної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі 
і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в 
оренду на строк понад один рік);

13) надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх відбудові у разі пошкоджен-
ня в результаті проведення бойових дій, терористичних актів, диверсій; органі-
зації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції 
і ремонту об’єктів комунального господарства та соціального призначення, жит-
лових будинків, а також шляхів місцевого значення; виконання або делегування 
на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) 
функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів 
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

14) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земель-
них ділянок;

15) управління навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, культури, 
фізичної культури і спорту, які належать територіальним громадам або переда-
ні їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; організації 
їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

16) забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у комунальній влас-
ності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електро-
енергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, від-
ведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

17) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуаль-
них послуг у зв’язку із похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, 
а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на по-
ховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

18) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернатив-
ну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в 
Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних 
військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності, а також населення наказу військового 
комісара про оголошення мобілізації;

19) бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в 
установах та організаціях відповідно до законодавства;

20) організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготов-
кою та цивільним захистом;
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21) вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних із наданням військо-
вим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службо-
вих приміщень і жилої площі, інших об’єктів, а також комунально-побутових 
послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;

22) сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та орга-
нізаціями, що перебувають у комунальній власності, замовленої продукції, по-
слуг, енергоресурсів;

23) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів 
пропуску через державний кордон України;

24) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного 
режиму на державному кордоні;

25) встановлення посиленої охорони важливих об’єктів національної економіки та 
об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

26) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім 
вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та 
надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік);

27) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне ви-
користання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного 
року, а також про скасування такого дозволу;

28) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення 
керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних 
чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної право-
вої допомоги;

29) сприяння діяльності суду, органів прокуратури, юстиції, служби безпеки, ор-
ганів внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служ-
би України;

30) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ 
про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній території;

31) скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Кон-
ституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної 
ради, прийнятим у межах її повноважень;

32) встановлення відповідно до законодавства правил з питань забезпечення в 
населеному пункті чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в 
громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відпо-
відальність;
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33) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;

34) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територі-
альної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;

35) створення відповідно до законодавства комунальних аварійно-рятувальних 
служб; вирішення питань про чисельність працівників таких служб, витрати на 
їх утримання; розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

36) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших пра-
вовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архів-
них документів, що не належать до Національного архівного фонду;

37) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження по-
бутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

38) організації місцевих ринків;
39) встановлення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгів-

лі та громадського харчування, побутового обслуговування, що перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад;

40) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту 
незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного 
пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

41) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання 
та їх охорони;

42) залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної 
власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні насе-
лення засобами транспорту і зв’язку.
Військові адміністрації населених пунктів здійснюють делеговані повнова-

ження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування за-
конами України.
3. Районні, обласні військові адміністрації здійснюють на відповідній території, 

поряд із повноваженнями місцевих державних адміністрацій, повноваження 
із запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а 
районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв’язку з нескликанням сесії 
відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» строки, також здійснюють повноваження із:

1) складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесен-
ня змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з 
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державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між район-
ними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, 
міст районного значення;

2) здійснення управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних 
рад (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації, та-
ких об’єктів); призначення і звільнення їх керівників;

3) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім 
вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок);

4) вирішення згідно із законом питань про надання дозволу на спеціальне вико-
ристання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а та-
кож про скасування такого дозволу;

5) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними 
для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної 
охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання під-
приємствами питної води у промислових цілях;

6) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;

7) встановлення посиленої охорони важливих об’єктів національної економіки та 
об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

8) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які об-
межують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;

9) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ 
про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній території;

10) встановлення у порядку та межах, визначених законодавством, тарифів на 
житлово-комунальні послуги.

4. Начальник військової адміністрації:
1) забезпечує на відповідній території додержання Конституції і законів України, 

виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
2) організовує роботу відповідної військової адміністрації та здійснює керівни-

цтво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання військовою 
адміністрацією покладених на неї повноважень;

3) призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших пра-
цівників відповідної військової адміністрації;

4) є розпорядником бюджетних коштів;
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5) представляє відповідну військову адміністрацію та територіальну громаду у 
відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності, громадянами;

6) звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого само-
врядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга-
нізацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади;

7) укладає від імені територіальної громади, відповідної військової адміністрації 
договори згідно із законодавством;

8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж 
юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад). Накази, видані в межах 
повноважень місцевих рад, мають бути оприлюднені, крім тих, що містять ін-
формацію з обмеженим доступом;

9) веде особистий прийом громадян та забезпечує на відповідній території до-
держання законодавства щодо розгляду звернень громадян та громадських 
об’єднань.

Стаття 16. Залучення військових формувань та правоохоронних органів до 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану
1. За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в уста-

новленому порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів 
України військові формування залучаються разом із правоохоронними органами 
до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів право-
вого режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.

Стаття 17. Сприяння діяльності військового командування та військових 
адміністрацій
1. Органи державної влади України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядуван-
ня, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, а також грома-
дяни зобов’язані сприяти діяльності військового командування та військових 
адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєн-
ного стану на відповідній території.

Стаття 18. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій 
з органами державної влади в умовах воєнного стану
1. Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з мініс-

терствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечен-
ня додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та 
інтересів держави, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування 
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їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та пра-
воохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій 
визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
• зміна Конституції України;
• зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
• проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради 

України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого само-
врядування;

• проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
• проведення страйків, масових зібрань та акцій.
2. Верховна Рада України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня припи-

нення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до 
відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєн-
ний стан, приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих виборів.

Стаття 20. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і 
законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану
1. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних ін-

тересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до 
Конституції України та цього Закону.

2. В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і 
громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.

3. У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, 
забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, 
мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний 
робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо. На час залучення працюю-
чої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим 
договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відпо-
відне робоче місце (посада).

Стаття 21. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних 
осіб іноземних держав в умовах воєнного стану
1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних 

держав, які перебувають на території України під час дії воєнного стану, визна-
чається Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану 
для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних 
інтересів юридичних осіб
1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, 

жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. 
Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади 
тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану 
або повернення майна, що збереглося
1. Примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній влас-

ності, в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не було здійснено по-
переднє повне відшкодування вартості такого майна, тягне за собою наступне 
повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом.

2. Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після 
скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник 
або уповноважена ним особа має право вимагати у судовому порядку повер-
нення такого майна на умовах, визначених законом.

3. Колишній власник майна, примусово відчуженого у зв’язку із запровадженням 
та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати вза-
мін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Стаття 24. Інформування Генерального секретаря ООН та іноземних держав
1. Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секре-
таря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і сво-
бод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним 
пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.

2. У повідомленні зазначається також дата припинення дії відповідних відхилень 
від зобов’язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та по-
літичні права.

3. Про зміни межі відхилень від зобов’язань за Міжнародним пактом про гро-
мадянські та політичні права або строку дії обмежень прав і свобод та причин 
прийняття такого рішення Україна повідомляє Генерального секретаря ООН у 
порядку, визначеному частинами першою та другою цієї статті.

Стаття 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану
1. Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму 

воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом.
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Стаття 26. Правосуддя в умовах воєнного стану
1. Правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише су-

дами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України.
2. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.
3. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на 

якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна 
підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому 
законом порядку змінено місцезнаходження судів.

4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Стаття 27. Контроль за діяльністю військового командування, органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
1. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснює Рада на-
ціональної безпеки і оборони України.

Стаття 28. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у 
частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про правовий режим воєн-

ного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2003 р., 
№ 27, ст. 209; 2009 р., № 19, ст. 258; 2010 р., № 12, ст. 119; 2013 р., № 15, ст. 99, 
№ 21, ст. 208, № 41, ст. 550; 2015 р., № 16, ст. 110).

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:

• підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про вне-
сення змін до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилу-
чення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» у 
зв’язку з прийняттям цього Закону;

• прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та 
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

• забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
№ 389-VIII від 12 травня 2015 року
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Указ Президента України «Про рішення  
Ради національної безпеки і оборони України  

від 6 травня 2015 року «Про Стратегію  
національної безпеки України»

Відповідно до статті статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 

2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» (додається).
2. Затвердити Стратегію національної безпеки України (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 12 лютого 2007 року № 105»Про Стратегію націо-
нальної безпеки України»; статтю 2 Указу Президента України від 8 червня 2012 року 
№ 389 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 
2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України».
4. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Украї-

ни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної без-
пеки і оборони України.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
26 травня 2015 року
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Введено в дію  
Указом Президента України  

від 26 травня 2015 року 
№ 287/2015

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 6 травня 2015 року
Про Стратегію національної безпеки України

Розглянувши проект Стратегії національної безпеки України та попередні ре-
зультати проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України, Рада 
національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Схвалити проект Стратегії національної безпеки України та запропонувати її 

Президентові України для затвердження.
2. Роботу Міністерства оборони України з організації проведення комплексного 

огляду сектору безпеки і оборони України визнати недостатньо ефективною.
3. Кабінету Міністрів України:
1) завершити до 30 травня 2015 року виконання заходів комплексного огляду сек-

тору безпеки і оборони України;
2) розробити та внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд Ради 

національної безпеки і оборони України комплексні пропозиції щодо реформу-
вання органів сектору безпеки і оборони України;

3) забезпечувати залучення громадськості до підготовки проектів стратегічних 
документів з питань реформування Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних ор-
ганів держави;

4) забезпечити підготовку до 25 червня 2015 року з метою забезпечення послі-
довного переозброєння Збройних Сил України та інших військових формувань 
на нові зразки озброєння та військової техніки проекту концепції Державної ці-
льової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період 
2016-2020 років;

5) затвердити у тримісячний строк нову редакцію Морської доктрини України;
6) ужити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення законодавства 

у сфері безпеки і оборони України з урахуванням нової Стратегії національної 
безпеки України;
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7) підготувати разом із Національним інститутом стратегічних досліджень і пода-
ти в установленому порядку пропозиції щодо системи індикаторів (показників) 
стану національної безпеки.

4. Міністерству оборони України доопрацювати у місячний строк з урахуванням 
зауважень Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи ви-
сокого рівня проекти концептуальних документів у сфері національної безпеки 
і оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 26 травня 2015 року 
№ 287/2015

СТРАТЕГІЯ 
національної безпеки України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Революція гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) проти корумпова-

ної влади, яка, свідомо ігноруючи права, свободи і законні інтереси громадян, під 
тиском ззовні намагалася перешкодити європейському вибору Українського наро-
ду, відкрила перед Україною можливості для побудови нової системи відносин між 
громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії.

Прагнучи перешкодити волі Українського народу до європейського майбут-
нього, Росія окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим 
і місто Севастополь, розв'язала воєнну агресію на Сході України та намагається 
зруйнувати єдність демократичного світу, ревізувати світовий порядок, що сфор-
мувався після закінчення Другої світової війни, підірвати основи міжнародної 
безпеки та міжнародного права, уможливити безкарне застосування сили на 
міжнародній арені.

Російська загроза, що має довгостроковий характер, інші докорінні зміни у зо-
внішньому та внутрішньому безпековому середовищі України обумовлюють необ-
хідність створення нової системи забезпечення національної безпеки України, що 
передбачає ця Стратегія.

Політика національної безпеки України грунтується на повазі до норм і прин-
ципів міжнародного права. Україна захищатиме свої фундаментальні цінності, ви-
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значені Конституцією та законами України, – незалежність, територіальну цілісність 
і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і свободи, верховенство права, 
забезпечення добробуту, мир та безпеку. їх захист забезпечать ефективні Збройні 
Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, 
розвідувальні, контррозвідувальні і правоохоронні органи держави, динамічний 
розвиток економіки України.

Ця Стратегія національної безпеки України спрямована на реалізацію до 
2020 року визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки, а та-
кож реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою 
Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-УІІ, і Стратегією сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5.

2. ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Основними цілями цієї Стратегії є:

• мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для відновлен-
ня територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного державно-
го кордону України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і 
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;

• утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості 
економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції 
України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО.
Досягнення визначених цілей потребує:

• зміцнення Української держави шляхом забезпечення поступального суспільно-
політичного й соціально-економічного розвитку України;

• якісно нової державної політики, спрямованої на ефективний захист національ-
них інтересів в економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах, комплек-
сне реформування системи забезпечення національної безпеки та створення 
ефективного сектору безпеки і оборони України;

• нового зовнішньополітичного позиціонування України у світі в умовах неста-
більності глобальної системи безпеки.

3. АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

3.1. Агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження української економіки і 
підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і 
захоплення її території, а саме:
• військова агресія, участь регулярних військ, радників, інструкторів і найманців у 

бойових діях на території України;
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• розвідувально-підривна і диверсійна діяльність, дії, спрямовані на розпалюван-
ня міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі і ненависті, сепаратизму 
і тероризму, створення і всебічна підтримка, зокрема військова, маріонеткових 
квазідержавних утворень на тимчасово окупованій території частини Донецької 
та Луганської областей;

• тимчасова окупація території Автономної Республіки Крим і міста Севасто-
поля та дальші дії щодо дестабілізації обстановки у Балто-Чорноморсько-
Каспійському регіоні;

• нарощування військових угруповань біля кордонів України та на тимчасово оку-
пованій території України, у тому числі розміщення на півострові Крим тактич-
ної ядерної зброї;

• блокування зусиль України щодо протидії монополізації стратегічних галузей на-
ціональної економіки російським капіталом, щодо позбавлення залежності від 
монопольних постачань критичної сировини, насамперед енергетичних ресурсів;

• торговельно-економічна війна;
• інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, фаль-

шування української історії, формування російськими засобами масової комуні-
кації альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу.

3.2. Неефективність системи забезпечення національної  
безпеки і оборони України:
• несформованість сектору безпеки і оборони України (далі – сектор безпеки і обо-

рони) як цілісного функціонального об'єднання, керованого з єдиного центру
• інституційна слабкість, непрофесійність, структурна незбалансованість органів 

сектору безпеки і оборони;
• недостатність ресурсного забезпечення та неефективне використання ресурсів 

у секторі безпеки і оборони;
• відсутність ефективних зовнішніх гарантій безпеки України; діяльність неза-

конних збройних формувань, зростання злочинності, незаконне використання 
вогнепальної зброї.

3.3. Корупція та неефективна система державного управління:
• поширення корупції, її укорінення в усіх сферах державного управління;
• слабкість, дисфункціональність, застаріла модель публічних інститутів, депро-

фесіоналізація та деградація державної служби;
• здійснення державними органами діяльності в корпоративних та особистих ін-

тересах, що призводить до порушення прав, свобод і законних інтересів грома-
дян та суб'єктів господарської діяльності.
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3.4. Економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня 
життя населення:

• монопольно-олігархічна, низькотехнологічна, ресурсовитратна економічна 
модель;

• відсутність чітко визначених стратегічних цілей, пріоритетних напрямів і завдань 
соціально-економічного, воєнно-економічного та науково-технічного розвитку 
України, а також ефективних механізмів концентрації ресурсів для досягнення 
таких цілей;

• високий рівень «тінізації» та криміналізації національної економіки, криміналь-
но-кланова система розподілу суспільних ресурсів;

• деформоване державне регулювання і корупційний тиск на бізнес; надмірна 
залежність національної економіки від зовнішніх ринків; неефективне управ-
ління державним боргом;

• зменшення добробуту домогосподарств та зростання рівня безробіття; активіза-
ція міграційних процесів унаслідок бойових дій; руйнування економіки та систем 
життєзабезпечення на тимчасово окупованих територіях, втрата їх людського по-
тенціалу, незаконне вивезення виробничих фондів на територію Росії.

3.5. Загрози енергетичній безпеці:

• спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі; недостатній рівень 
диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та технологій;

• криміналізація та корумпованість енергетичної сфери; недієва політика енерго-
ефективності та енергозабезпечення.

3.6. Загрози інформаційній безпеці: 

• ведення інформаційної війни проти України;
• відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній рівень медіа-

культури суспільства.

3.7. Загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів: 

• уразливість об'єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ре-
сурсів до кібератак;

• фізична і моральна застарілість системи охорони державної таємниці та інших 
видів інформації з обмеженим доступом.

3.8. Загрози безпеці критичної інфраструктури:

• критична зношеність основних фондів об'єктів інфраструктури України та недо-
статній рівень їх фізичного захисту;
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• недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури від терористичних 
посягань і диверсій;

• неефективне управління безпекою критичної інфраструктури і систем життєза-
безпечення.

3.9. Загрози екологічній безпеці:
• надмірний антропогенний вплив і високий рівень техногенного навантаження 

на територію України;
• негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи; значний обсяг від-

ходів виробництва та споживання і неналежний рівень їх вторинного викорис-
тання, переробки та утилізації;

• незадовільний стан єдиної державної системи та сил цивільного захисту, систе-
ми моніторингу довкілля.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

4.1. Відновлення територіальної цілісності України 
Відновлення територіальної цілісності України та цілісності демократичних ін-

ститутів на всій її території, реінтеграція тимчасово окупованих територій після їх 
звільнення є стратегічним завданням політики національної безпеки.

Виходячи з пріоритету мирних засобів, Україна буде використовувати всі 
можливі засоби захисту своєї територіальної цілісності, які не суперечать міжна-
родному праву.

Запорукою національної безпеки і відновлення територіальної цілісності Украї-
ни є потужні Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України вій-
ськові формування, що забезпечені сучасним озброєнням і військовою технікою, ак-
тивна зовнішньополітична діяльність, ефективні розвідувальні, контррозвідувальні 
і правоохоронні органи.

4.2. Створення ефективного сектору безпеки і оборони 
Формування та розвиток сектору безпеки і оборони, який має забезпечити адек-

ватне і гнучке реагування на загрози, раціонально використовуючи можливості і ресур-
си, є пріоритетом політики національної безпеки. При цьому необхідно забезпечити:
• комплексне вдосконалення законодавства з питань національної безпеки і 

оборони України, зокрема прийняття Закону України про внесення змін до За-
кону України «Про основи національної безпеки України» (нова редакція), який 
визначить механізми керівництва у сфері національної безпеки та оборони, 
унормує структуру і склад сектору безпеки і оборони, систему управління, ко-
ординації та взаємодії його органів;
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• централізоване управління сектором безпеки і оборони у мирний час, у кри-
зових ситуаціях, що загрожують національній безпеці, та в особливий період, 
міжвідомчу координацію і взаємодію;

• узгодження концепцій (програм) реформування та розвитку органів сектору 
безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу за єдиним задумом;

• удосконалення державної системи стратегічного планування, створення єдиної 
системи моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері на-
ціональної безпеки і оборони, забезпечення ефективної координації та функ-
ціонування єдиної системи ситуаційних центрів профільних органів державної 
влади сектору безпеки і оборони;

• запровадження інтегрованої системи освіти, бойової і спеціальної підготовки 
персоналу для органів сектору безпеки і оборони із залученням викладачів, ін-
структорів із держав – членів НАТО, ЄС, формування нової культури безпеки;

• удосконалення бюджетної політики у сфері забезпечення національної безпеки 
і оборони України шляхом поетапного збільшення співвідношення бюджетних 
видатків органів сектору безпеки і оборони на розвиток, бойову підготовку і 
оперативну діяльність відповідно до практики держав – членів НАТО;

• застосування програмно-цільового підходу до визначення обсягів фінансових і 
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для ефективного функціонування 
органів сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу;

• професіоналізацію сектору безпеки і оборони, підвищення фахового рівня пер-
соналу, ефективну його мотивацію до належного виконання завдань за призна-
ченням, максимально доцільне скорочення обслуговуючих підрозділів органів 
цього сектору;

• якісне вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над органа-
ми сектору безпеки і оборони, посилення парламентського контролю у цій сфері;

• розвиток системи військово-патріотичного виховання, запровадження про-
грам військової підготовки і цивільного захисту в загальноосвітніх, професійно-
технічних і вищих навчальних закладах.

4.3. Підвищення обороноздатності держави
Забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони та від-

биття зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах (зокрема у формі гібридної 
війни), підвищення рівня обороноздатності держави є ключовим пріоритетом по-
літики національної безпеки.

Основними завданнями у цій сфері є:
• підготовка держави до відсічі збройної агресії, підвищення здатності органів 

державної влади, військового управління та органів місцевого самоврядування, 
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сил оборони, системи цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу 
до функціонування в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній 
безпеці, та особливого періоду;

• реформування сил оборони з орієнтацією на створення високоефективних бо-
єздатних підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, забезпечення пріоритету їх якісних, а не 
кількісних характеристик;

• реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації, формування 
належних умов для комплектування Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань фаховим персоналом, 
реалізація при цьому принципу екстериторіальності, створення електронного 
реєстру військовозобов'язаних;

• створення потужного, багаточисельного, військово-навченого резерву, припи-
саного до визначених військових частин, готового до швидкого розгортання і 
здатного виконувати завдання за призначенням;

• активізація підготовки населення і території держави до виконання завдань 
оборони, удосконалення системи територіальної оборони;

• модернізація і випереджувальний розвиток оборонно-промислового комплек-
су, нарощування його виробничих потужностей, вироблення конкурентоспро-
можних на світовому ринку озброєнь і військової техніки, імпортозаміщення та 
збільшення власного виробництва критичних комплектуючих і матеріалів;

• поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного співробітни-
цтва з іншими державами, насамперед державами – членами НАТО, ЄС, до-
сягнення повної незалежності від Росії у питаннях виробництва озброєнь та 
військової техніки;

• підтримка перспективних, практично спрямованих наукових досліджень у сфе-
рі національної безпеки і оборони;

• спрямування двосторонньої та багатосторонньої співпраці з державами – парт-
нерами на забезпечення обороноздатності України, отримання сучасних зраз-
ків озброєння та військової техніки, сприяння зняттю штучних обмежень у сфері 
військово-технічного співробітництва.
Пріоритетом у цій сфері є реформування Збройних Сил України з метою за-

безпечення їх ефективності, мобільності, оснащення сучасним озброєнням, вій-
ськовою і спеціальною технікою та на основі цього – спроможності забезпечити 
оборону держави.

У середньостроковій перспективі Збройні Сили України комплектуватимуть-
ся за змішаним принципом з поступовим нарощуванням контрактної складової та 
створення багаточисленного високомобільного резерву першої черги.
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Реформа Збройних Сил України передбачає, зокрема:
• уточнення функцій і завдань, перегляд структури і чисельності, підвищення якос-

ті особового складу, удосконалення системи управління та підготовки військ, їх 
оснащення сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою;

• усунення дублювання функцій Міністерства оборони України і Генерального 
штабу Збройних Сил України, запровадження централізованої структури керів-
ництва обороною держави;

• формування Об'єднаного оперативного штабу як органу управління міжвидо-
вими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил);

• розвиток Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відповідно до док-
трин і стандартів НАТО;

• удосконалення і розвиток на сучасній технологічній базі відповідно до стан-
дартів НАТО системи управління, захищених телекомунікацій, розвідки, раді-
оелектронної боротьби, отримання оперативного доступу до даних аерокос-
мічної розвідки;

• посилення контррозвідувального захисту Збройних Сил України, приведення 
систем воєнної розвідки та військової контррозвідки у відповідність із стандар-
тами НАТО;

• зміцнення бойового потенціалу ракетних військ та артилерії Сухопутних військ 
Збройних Сил України, прийняття на озброєння сучасних ракетних комплексів на-
ціонального виробництва, спроможних забезпечувати стримування агресора;

• модернізацію авіації та системи протиповітряної оборони Повітряних Сил 
Збройних Сил України, забезпечення їх спроможності адекватно реагувати на 
воєнні загрози;

• формування адекватних загрозам військово-морських спроможностей України, 
забезпечення оборони морського узбережжя держави, розвиток необхідної 
інфраструктури базування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а та-
кож її відновлення в Криму після повернення тимчасово окупованої території 
під контроль України;

• реформування системи матеріально-технічного та медичного забезпечення 
Збройних Сил України, впровадження електронних систем обліку матеріально-
технічних ресурсів, приведення обсягів непорушних запасів матеріальних засо-
бів у відповідність із реальними потребами у цих засобах;

• удосконалення військової кадрової політики, підвищення престижу військової 
служби, поліпшення фінансового і соціального забезпечення військовослуж-
бовців та членів їх сімей;

• забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних Сил України зі зброй-
ними силами держав – членів НАТО шляхом запровадження стандартів Північ-
ноатлантичного альянсу;
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• зміцнення військової дисципліни та правопорядку у Збройних Силах України, 
створення Військової поліції.

4.4. Реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних  
і правоохоронних органів

Реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і правоохо-
ронних органів України має здійснюватися на основі принципів верховенства права, 
патріотизму, компетентності, департизації, доцільної демілітаризації, координації та 
взаємодії, розподілу завдань і усунення дублювання функцій, демократичного ци-
вільного контролю та прозорості.

Реформа Служби безпеки України має на меті створення динамічної, укомплек-
тованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і 
технічними засобами спеціальної служби, здатної ефективно захищати державний 
суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України. 

При цьому буде забезпечено концентрацію зусиль на:
• контррозвідувальній діяльності;
• нейтралізації сепаратистських та екстремістських рухів і організацій; забезпе-

ченні державної безпеки у сферах боротьби з тероризмом, економічної, інфор-
маційної, кібернетичної безпеки; захисті державної таємниці;

• сприянні швидкому і ефективному обміну інформацією з державами – членами 
НАТО, ЄС на основі взаємної довіри.
Доцільно також забезпечити передачу більшості правоохоронних функцій, крім 

боротьби зі злочинами проти основ національної безпеки, від Служби безпеки Укра-
їни до правоохоронних органів.

Цілями реформи розвідувальних органів України є пріоритетний розвиток роз-
відувальних спроможностей України, забезпечений на основі узгодженого функці-
онування розвідувальних органів. Буде прийнята Національна розвідувальна про-
грама, у рамках реалізації якої необхідно:
• зосередити зусилля розвідувальних органів на пріоритетних напрямах забез-

печення національної безпеки;
• розширити спроможності агентурної розвідки;
• забезпечити розвиток спроможності технічної розвідки, електронного перехо-

плення і моніторингу телекомунікацій, а також кіберрозвідки, створення сучас-
ної системи аерокосмічної розвідки на основі нових технологічних рішень;

• удосконалити інформаційно-аналітичну діяльність і обробку відкритих джерел 
інформації;

• посилити координацію розвідувальних органів та їх взаємодію між собою, зо-
крема для підготовки узгоджених розвідувальних оцінок;

• зміцнити взаємодію розвідувальних органів з партнерськими спецслужбами 
держав – членів НАТО, зокрема вживаючи конкретні заходи для побудови вза-
ємної довіри.



69Додаток II

Реформа Міністерства внутрішніх справ України має забезпечити максимально 
доцільну консолідацію правоохоронної діяльності у сфері його відповідальності, по-
збавлення невластивих контрольних і дозвільних функцій, підвищення рівня довіри 
громадян до правоохоронних органів, трансформацію у цивільний центральний ор-
ган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сферах правоохоронної діяльності, захисту державного кордону, міграційної діяль-
ності та цивільного захисту.

Національна ж поліція як центральний орган виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовуватиметься через Міністра внутрішніх справ України, виконува-
тиме функції у сферах протидії злочинності, зокрема організованій, та забезпе-
чення громадського порядку; для підтримання громадського порядку на місцях 
органи місцевого самоврядування створюватимуть у межах власних бюджетів 
муніципальну поліцію.

Розвиток Національної гвардії України як військового формування з правоохо-
ронними функціями має бути спрямований на збільшення її спроможностей щодо 
забезпечення громадської безпеки, фізичного захисту об'єктів критичної інфраструк-
тури, участі в охороні і обороні державного кордону України, а також підтримки опе-
рацій Збройних Сил України у кризових ситуаціях, що загрожують національній без-
пеці, та в особливий період.

Розвиток Державної прикордонної служби України як військового формування 
має забезпечити ефективну реалізацію політики безпеки у сфері захисту та охорони 
державного кордону України, а також охорони суверенних прав України в її виключ-
ній (морській) економічній зоні, у тому числі шляхом створення системи інтегрова-
ного управління безпекою державного кордону України, удосконалення інформа-
ційної, оперативної, технічної, фізичної складових, упровадження сучасних систем 
контролю, створення належно оснащених мобільних прикордонних загонів.

Розвиток Державної міграційної служби України має бути спрямований на за-
безпечення прав і свобод громадян, надання якісних адміністративних послуг, ефек-
тивний контроль за міграційними процесами, боротьбу з нелегальною міграцією, 
захист національного ринку трудових ресурсів, сприяння запровадженню безвізо-
вого режиму з Європейським Союзом.

Розвиток Державної служби України з надзвичайних ситуацій має забезпечи-
ти підвищення її спроможності щодо ефективного управління єдиною державною 
системою цивільного захисту, оснащення сил цивільного захисту сучасними ви-
дами техніки, засобами та спорядженням, оптимізацію розміщення її підрозділів, 
упровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним но-
мером, підготовки та просвіти населення щодо норм і правил поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій.
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Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України має бути ство-
рено в України Державне бюро розслідувань України як державний правоохорон-
ний орган, відповідальний за проведення кримінальних розслідувань. Необхідно 
завершити реформування органів прокуратури відповідно до норм і стандартів 
Європейського Союзу.

4.5. Реформування системи державного управління,  
нова якість антикорупційної політики

Державне управління має ґрунтуватися на принципах верховенства права, рів-
ності громадян перед законом, чесності та прозорості влади, а його пріоритетом 
повинен стати захист прав, свобод і законних інтересів громадян, національних ін-
тересів України. При цьому слід забезпечити:
• очищення влади від корупціонерів і агентури іноземних спецслужб, непрофесі-

оналів, політичної кон'юнктури, унеможливлення переважання особистих, кор-
поративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними;

• реформування інституту державної служби, формування висококваліфікова-
ного, патріотичного, політично нейтрального корпусу державних службовців, 
реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів державної служби, упровадження сучасних етичних норм для держав-
них службовців, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів;

• децентралізацію функцій держави та бюджетних ресурсів; відкритість, прозорість 
та підзвітність державних органів, упровадження електронного урядування.
Ефективне державне управління вимагає послідовної антикорупційної політи-

ки, яка здійснюватиметься шляхом:
• обмеження контрольно-регуляторних функцій держави; мотивації працівників 

державних органів до сумлінної праці; забезпечення невідворотності покаран-
ня за корупційні правопорушення.
При цьому необхідно:

• удосконалити процедуру перевірки на доброчесність та забезпечити дієвий 
моніторинг способу життя, доходів і витрат державних службовців; забезпе-
чити прозорість видатків Державного і місцевих бюджетів; завершити фор-
мування і забезпечити ефективну діяльність Національного антикорупційного 
бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції, а та-
кож забезпечити взаємодію у межах завдань і структури, визначених законо-
давством, між Національним антикорупційним бюро України та Державним 
бюро розслідувань України;

• активізувати взаємодію з міжнародними антикорупційними організаціями, зо-
крема Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO), впровадження кра-
щих практик.
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4.6. Інтеграція в Європейський Союз
Поділяючи спільні з ЄЄ цінності та стратегічні цілі, Україна розглядає інтеграцію 

в політичні та економічні структури Європейського Союзу як пріоритетний напрям 
своєї зовнішньої і внутрішньої політики.

Угода про асоціацію між Україною і ЄЄ визначає стратегічні орієнтири для про-
ведення системних політичних і соціально-економічних реформ в Україні, широко-
масштабної адаптації законодавства України до норм і правил ЄЄ. Україна забез-
печуватиме поступову конвергенцію у сфері зовнішньої і оборонної політики та 
розвиватиме взаємодію у рамках Спільної безпекової і оборонної політики ЄС для 
посилення спроможностей сектору безпеки і оборони, а також підтримання міжна-
родної безпеки і стабільності.

Пріоритетом є формування ключових передумов, необхідних для набуття Укра-
їною членства в ЄС – важливої гарантії демократичного розвитку, економічного до-
бробуту та зміцнення безпеки. Членство України в ЄС сприятиме покращенню кліма-
ту довіри і безпеки в регіонах Східної Європи та Чорного моря.

4.7. Особливе партнерство з НАТО
Україна розглядає розвиток особливого партнерства з НАТО на основі Хартії про 

особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного догово-
ру, підписаній 9 липня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 
року та Річних національних програм співробітництва Україна – НАТО як пріоритет-
ний напрям своєї безпекової політики.

Співробітництво з НАТО сприяє утвердженню в Україні демократичних ціннос-
тей, формуванню стабільного безпекового середовища, є важливим інструментом 
підтримки реформ, зокрема у секторі безпеки і оборони, а також забезпечує спільну 
протидію сучасним безпековим викликам і загрозам.

Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської систе-
ми безпеки, основу якої складає НАТО, Україна поглиблюватиме співробітництво з 
Альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій ор-
ганізації, за напрямами:
• поглиблення політичного діалогу з питань упровадження демократичних ре-

форм і забезпечення регіональної безпеки;
• реалізації коротко- та середньострокових заходів щодо підвищення обороноз-

датності України, зокрема проведення спільних навчань;
• розвитку взаємодії в сфері безпекового і оборонного планування, зокрема шля-

хом періодичного проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони, 
за результатами якого уточнюватимуться документи оборонного і безпекового 
планування;

• упровадження реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандартів 
НАТО;
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• створення ефективного механізму реагування на кризові ситуації, що загрожу-
ють національній безпеці;

• участі в операціях НАТО з підтримання миру і безпеки; розвитку спроможнос-
тей щодо запобігання і боротьби з тероризмом, а також спільної боротьби з 
тероризмом;

• імплементації принципів Ініціативи НАТО з побудови цілісності, прозорості, до-
брочесності та зниження корупційних ризиків у секторі безпеки і оборони;

• розвитку спільних програм підготовки персоналу органів сектору безпеки і обо-
рони, зокрема Програми професійного розвитку;

• взаємодії у сферах енергетичної безпеки, науки і технологій та захисту навко-
лишнього природного середовища.
Пріоритетним завданням є досягнення повної сумісності сектору безпеки і оборо-

ни з відповідними структурами держав – членів НАТО, що має забезпечити можливість 
набуття у майбутньому членства України в Північноатлантичному альянсі з метою отри-
мання дієвих гарантій державного суверенітету та територіальної цілісності України.

4.8. Забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері
Відмовившись від політики позаблоковості, яка не забезпечила територіаль-

ної цілісності держави, Україна в середньостроковій перспективі спиратиметься на 
власні можливості та залишає за собою право обирати участь у системах колектив-
ної безпеки і оборони як спосіб гарантування державного суверенітету і територі-
альної цілісності України.

Зовнішні гарантії безпеки забезпечуватимуться шляхом формування мережі 
союзництва як з окремими державами та регіональними організаціями й ініціати-
вами (шляхом укладення угод про спільну оборону або військову допомогу), так і 
з міжнародними безпековими організаціями (шляхом участі у механізмах колек-
тивної безпеки).

Зовнішньополітична діяльність України у сфері гарантування національної безпе-
ки держави буде спиратися на політику європейської і євроатлантичної інтеграції та 
здійснюватися на різних рівнях – глобальному, регіональному, субрегіональному.

На глобальному рівні Україна розглядає поглиблення стратегічного партнерства 
зі Сполученими Штатами Америки як гарантом міжнародної безпеки на євроатлан-
тичному просторі на основі Хартії Україна – США про стратегічне партнерство від 
19 грудня 2008 року як головний зовнішньополітичний пріоритет. Україна прагнути-
ме до стратегічного розвитку взаємодії на засадах партнерських відносин з іншими 
державами – ключовими центрами впливу, зокрема КНР. Продовжуватиметься ак-
тивне використання глобальних форматів – міжнародних організацій, насамперед 
ООН, «Групи двадцяти», «Групи семи», інших механізмів, спрямованих на зміцнення 
миру та стабільності у світі, додержання норм міжнародного права і справедливе 
врегулювання конфліктів.
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Україна сприятиме процесу ядерного роззброєння, а також підтримуватиме іні-
ціативи з укладення універсального міжнародного договору щодо гарантій безпеки, 
передусім без'ядерним державам, який би містив чіткий перелік зобов'язань та дій 
сторін у випадку його порушення, в тому числі в контексті застосування санкцій до 
держави-порушниці. Україна прагне до створення на основі Меморандуму про га-
рантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї (Будапештський меморандум) ефективного механізму гарантування 
свого державного суверенітету і територіальної цілісності.

Агресія Росії проти України збільшила актуальність реформування Ради Безпеки 
ООН. Тому в рамках роботи Генеральної Асамблеї ООН увага зосереджуватиметься 
на підтримці таких ініціатив з реформування Ради Безпеки ООН, які забезпечать її 
адекватне реагування на порушення міжнародного права, навіть якщо порушник є 
постійним членом цього органу.

Зусилля на регіональному рівні спрямовуватимуться на створення ефективної 
системи взаємодії у Центральній та Східній Європі з метою забезпечення безпеки та 
стабільності. Для цього використовуватимуться насамперед інструменти та можли-
вості ОБСЄ та Ради Європи. Особлива увага приділятиметься формуванню механіз-
мів забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря.

Україна проводитиме спільно з іншими європейськими союзниками політику 
денуклеаризації та демілітаризації Чорноморського регіону; сприятиме повернен-
ню до режиму оновленого Договору про звичайні збройні сили в Європі; братиме 
активну участь в опрацюванні існуючих та внесенні нових безпекових ініціатив, 
спрямованих на зміцнення стабільності і колективної безпеки в Європі.

На субрегіональному рівні Україна продовжуватиме активно використовувати 
існуючі формати – «Веймарський трикутник», «Вишеградську групу», ГУАМ, ЦЄІ, 
ОЧЕС тощо – з метою забезпечення захисту територіальної цілісності та суверенітету 
держави, реалізації економічних і енергетичних проектів та ініціатив.

З метою здійснення активної зовнішньополітичної діяльності розвиток Мі-
ністерства закордонних справ України має бути спрямований на формування 
зовнішньополітичного відомства європейського зразка, забезпеченого необхід-
ними для ефективного просування національних інтересів держави ресурсами і 
можливостями.

4.9. Забезпечення економічної безпеки

Основним змістом економічних реформ є створення умов для подолання бід-
ності і надмірного майнового розшарування в суспільстві, наближення соціальних 
стандартів до рівня держав Центральної і Східної Європи – членів ЄЄ, досягнення 
економічних критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в ЄЄ.
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Ключовою умовою нової якості економічного зростання є забезпечення еконо-
мічної безпеки шляхом:
• деолігархізації, демонополізації і дерегуляції економіки, захисту економічної 

конкуренції, спрощення й оптимізації системи оподаткування, формування спри-
ятливого бізнес-клімату та умов для прискореного інноваційного розвитку;

• ефективного застосування механізму спеціальних економічних та інших обмеж-
увальних заходів (санкцій), унеможливлення контролю стратегічних галузей ка-
піталом держави-агресора;

• створення найкращих у Центральній і Східній Європі умов для інвесторів, залу-
чення іноземних інвестицій у ключові галузі економіки, зокрема в енергетичний 
і транспортний сектори, як інструменту забезпечення національної безпеки;

• забезпечення готовності економіки до відбиття Україною збройної агресії;
• розвитку оборонно-промислового комплексу як потужного високотехнологіч-

ного сектору економіки, здатного відігравати ключову роль у її прискореній ін-
новаційній модернізації;

• юридичного захисту в міжнародних інституціях майнових інтересів фізичних і 
юридичних осіб України та Української держави, порушених Росією;

• підвищення стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів, 
диверсифікації зовнішніх ринків, торговельних та фінансових потоків;

• забезпечення цілісності та захисту інфраструктури в умовах кризових ситуацій, 
що загрожують національній безпеці, та особливого періоду;

• ефективного використання бюджетних коштів, міжнародної економічної до-
помоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій, дієвого контролю за 
станом державного боргу;

• стабілізації банківської системи, забезпечення прозорості грошово-кредитної 
політики та відновлення довіри до вітчизняних фінансових інститутів;

• системної протидії організованій економічній злочинності та «тінізації» еко-
номіки на основі формування переваг легальної господарської діяльності та 
водночас консолідації інституційних спроможностей фінансових, податкових, 
митних та правоохоронних органів, виявлення активів організованих злочин-
них угруповань та їх конфіскації.

4.10. Забезпечення енергетичної безпеки 
Пріоритетами забезпечення енергетичної безпеки України є: 

• реформування енергетичних ринків, забезпечення прозорості господарської ді-
яльності, конкуренції на цих ринках та їх демонополізація, інтеграція енерге-
тичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи європейської 
енергетичної безпеки;

• підвищення енергетичної ефективності та забезпечення енергозбереження;
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• диверсифікація джерел і маршрутів енергопостачання, подолання залежності 
від Росії у постачанні енергетичних ресурсів і технологій, розвиток відновлю-
ваної та ядерної енергетики з урахуванням пріоритетності завдань екологічної, 
ядерної та радіаційної безпеки;

• створення умов для надійного енергозабезпечення та транзиту енергоресурсів 
територією України, захищеності енергетичної інфраструктури від терористич-
ної загрози;

• формування системи енергозабезпечення національної економіки і суспільства 
в особливий період.

4.11. Забезпечення інформаційної безпеки 
Пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки є: 

• забезпечення наступальності заходів політики інформаційної безпеки на основі 
асиметричних дій проти всіх форм і проявів інформаційної агресії;

• створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного 
реагування на них;

• протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям суспільною 
свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист національних ціннос-
тей та зміцнення єдності українського суспільства;

• розробка і реалізація скоординованої інформаційної політики органів держав-
ної влади;

• виявлення суб'єктів українського інформаційного простору, що створені та/або 
використовуються Росією для ведення інформаційної війни проти України, та 
унеможливлення їхньої підривної діяльності;

• створення і розвиток інститутів, що відповідають за інформаційно-психологічну 
безпеку, з урахуванням практики держав – членів НАТО;

• удосконалення професійної підготовки у сфері інформаційної безпеки, упрова-
дження загальнонаціональних освітніх програм з медіакультури із залученням 
громадянського суспільства та бізнесу.

4.12. Забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів 
Пріоритетами забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів є:

• розвиток інформаційної інфраструктури держави; створення системи забезпе-
чення кібербезпеки, розвиток мережі реагування на комп'ютерні надзвичайні 
події (СЕКТ);

• моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення, запобігання кібер-
загрозам і їх нейтралізації;

• розвиток спроможностей правоохоронних органів щодо розслідування кібер-
злочинів;
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• забезпечення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, державних ін-
формаційних ресурсів від кібератак, відмова від програмного забезпечення, 
зокрема антивірусного, розробленого у Російській Федерації;

• реформування системи охорони державної таємниці та іншої інформації з об-
меженим доступом, захист державних інформаційних ресурсів, систем елек-
тронного врядування, технічного і криптографічного захисту інформації з ураху-
ванням практики держав – членів НАТО та ЄС;

• створення системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для потреб органів 
сектору безпеки і оборони;

• розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки, 
інтенсифікація співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трастового фонду 
НАТО для посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки.

4.13. Забезпечення безпеки критичної інфраструктури 
Пріоритетами забезпечення безпеки критичної інфраструктури є: 

• комплексне вдосконалення правової основи захисту критичної інфраструктури, 
створення системи державного управління її безпекою;

• посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної і 
транспортної;

• налагодження співробітництва між суб'єктами захисту критичної інфраструкту-
ри, розвиток державно-приватного партнерства у сфері запобігання надзвичай-
ним ситуаціям та реагування на них;

• розробка та запровадження механізмів обміну інформацією між державними 
органами, приватним сектором і населенням стосовно загроз критичній інфра-
структурі та захисту чутливої інформації у цій сфері;

• профілактика техногенних аварій та оперативне і адекватне реагування на них, 
локалізація і мінімізація їх наслідків;

• розвиток міжнародного співробітництва у цій сфері.

4.14. Забезпечення екологічної безпеки 
Пріоритетами забезпечення екологічної безпеки є:

• збереження природних екосистем, підтримка їх цілісності та функцій життєза-
безпечення;

• створення ефективної системи моніторингу довкілля; ресурсозбереження, за-
безпечення збалансованого природокористування; зниження рівня забруднен-
ня навколишнього природного середовища, забезпечення контролю джерел 
забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, зниження 
рівня забруднення та відтворення родючості ґрунтів; очистка територій від про-
мислових і побутових відходів;
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• формування системи переробки та утилізації відходів виробництва та 
споживання;

• мінімізація негативних наслідків Чорнобильської катастрофи; недопущення не-
контрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речо-
вин, матеріалів, трансгенних рослин і збудників хвороб.
Україна вживатиме заходів щодо забезпечення біобезпеки, унеможливлення 

поширення небезпечних інфекційних захворювань, підтримуватиме міжнародні зу-
силля у цій сфері.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стратегія національної безпеки України є документом, обов'язковим для ви-

конання, та основою для розроблення інших документів стратегічного планування 
у сфері забезпечення національної безпеки: Концепції розвитку сектору безпеки 
і оборони, Воєнної доктрини (Стратегії воєнної безпеки), Стратегії кібербезпеки, 
інших галузевих стратегій, а також державних програм розвитку органів сектору 
безпеки і оборони.

Реалізація цієї Стратегії потребуватиме спрямування щорічно на бюджетне фі-
нансування сектору безпеки і оборони не менше 5 відсотків від валового внутріш-
нього продукту.

Реалізація Стратегії національної безпеки України відбуватиметься на основі 
національного оборонного, безпекового, економічного, інтелектуального потенці-
алу з використанням механізмів державно-приватного партнерства, а також із залу-
ченням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги.

Науково-експертне забезпечення координації та контролю діяльності у сфері 
національної безпеки і оборони здійснює Національний інститут стратегічних дослі-
джень із залученням провідних наукових, аналітичних і експертних установ України 
та інститутів громадянського суспільства.

За результатами аналізу виконання цієї Стратегії Рада національної безпеки 
і оборони України заслуховує щорічні доповіді та приймає рішення щодо стану її 
реалізації.

Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН
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Указ Президента України «Про рішення  
Ради національної безпеки і оборони України»  

від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію  
Воєнної доктрини України»

Відповідно до статті 107 Конституції України, частини другої статті 2 Закону 
України «Про основи національної безпеки України» постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 верес-

ня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» (додається).
2. Затвердити Воєнну доктрину України (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
• Указ Президента України від 15 червня 2004 року № 648 «Про Воєнну доктрину 

України»;
• статтю 2 Указу Президента України від 15 липня 2004 року № 800 «Про рішен-

ня Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2004 року «Про 
дальший розвиток відносин з НАТО з урахуванням результатів засідання Комісії 
Україна – НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року»;

• статтю 1 Указу Президента України від 21 квітня 2005 року № 702 «Питання Во-
єнної доктрини України»;

• статтю 3 Указу Президента України від 8 липня 2009 року № 518 «Про внесення 
змін до деяких указів Президента України»;

• статтю 2 Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 390 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову 
редакцію Воєнної доктрини України».

4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України забез-
печувати інформаційне супроводження виконання Воєнної доктрини України.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
24 вересня 2015 року
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РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 2 вересня 2015 року
Про нову редакцію Воєнної доктрини України

Розглянувши проект нової редакції Воєнної доктрини України, внесений Кабіне-
том Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

Схвалити проект нової редакції Воєнної доктрини України і запропонувати її 
Президентові України для затвердження.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ
Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України – Авто-

номної Республіки Крим і міста Севастополя, розпалювання Росією збройного кон-
флікту в східних регіонах України та руйнування системи світової та регіональної без-
пеки і принципів міжнародного права зумовлюють перегляд та уточнення доктри-
нальних положень щодо формування та реалізації воєнної політики України.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина) є системою поглядів на причи-

ни виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи 
запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного конфлік-
ту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів.

2. Правовою основою Воєнної доктрини є Конституція України, закони України, 
Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента Укра-
їни від 26 травня 2015 року № 287, а також міжнародні договори України, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Воєнна доктрина ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-
політичної обстановки, принципах оборонної достатності, без'ядерного ста-
тусу, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а 
також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої та зовніш-
ньої політики. Основні положення Воєнної доктрини є похідними від Стра-
тегії національної безпеки України, розвивають її положення за напрямами 
забезпечення воєнної безпеки та спрямовані на протидію агресії з боку Ро-
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сійської Федерації, досягнення Україною критеріїв, необхідних для набуття 
членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного догово-
ру, забезпечення рівноправного взаємовигідного співробітництва у воєнній, 
воєнно-економічній та військово-технічній сферах з усіма заінтересованими 
державами-партнерами.

4. Терміни, що вживаються у Воєнній доктрині, мають таке значення:
• воєнна політика України – діяльність суб'єктів забезпечення національної без-

пеки держави, пов'язана із запобіганням воєнним конфліктам, організацією та 
здійсненням військового будівництва і підготовкою Збройних Сил України, Дер-
жавної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної 
спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення до 
збройного захисту національних інтересів;

• воєнно-політична обстановка – стан воєнно-політичних відносин на певний мо-
мент (у певний період);

• воєнно-політичні відносини – сукупність намірів і дій сторін (держав, коаліцій 
держав, міжнародних корпорацій, політичних партій, суспільних рухів), спрямо-
ваних на досягнення власних інтересів із застосуванням воєнних інструментів 
разом із усіма наявними іншими інструментами у політичній, воєнній, еконо-
мічній та інших сферах життєдіяльності;

• воєнний конфлікт – форма розв'язання міждержавних або внутрішньодержав-
них суперечностей із двостороннім застосуванням воєнної сили; основними ви-
дами воєнних конфліктів є війна та збройний конфлікт;

• збройний конфлікт – збройне зіткнення між державами (міжнародний зброй-
ний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючи-
ми сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззов-
ні (внутрішній збройний конфлікт);

• локальна війна – війна між двома чи більше державами, у якій воєнні дії об-
межені територіями воюючих держав та переслідують воєнно-політичні цілі, 
що зачіпають переважно інтереси лише цих держав (територіальні, політичні, 
економічні тощо);

• регіональна війна – війна, що охоплює певний регіон (частину континенту) 
за участю всіх чи більшості держав регіону та з метою досягнення воєнно-
політичних цілей, що зачіпають інтереси цих держав;

• воєнно-політичний виклик – наміри або дії однієї зі сторін воєнно-політичних від-
носин, що спрямовані на досягнення власних цілей без урахування інтересів ін-
шої сторони, з усвідомленням можливості заподіяння шкоди таким інтересам;

• воєнно-політичний ризик – наміри або дії однієї зі сторін воєнно-політичних 
відносин, які за певних умов можуть заподіяти шкоди національним інтересам 
іншої сторони;
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• загроза застосування воєнної сили – наміри або дії однієї зі сторін воєнно-
політичних відносин, які свідчать про готовність до застосування воєнної сили 
проти іншої сторони з метою досягнення власних цілей;

• оборонно-промисловий комплекс – сукупність підприємств, установ і органі-
зацій промисловості та науки, що розробляють, виробляють, модернізують і 
утилізують продукцію військового призначення, виконують послуги в інтересах 
оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і оборони, 
а також здійснюють постачання товарів військового призначення та подвійного 
використання, надання послуг військового призначення під час виконання за-
ходів військово-технічного співробітництва України з іноземними державами;

• сектор безпеки і оборони – охоплена єдиним керівництвом сукупність органів 
державної влади, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних 
органів спеціального призначення, діяльність яких за функціональним призна-
ченням відповідно до Конституції та законів України спрямована на захист націо-
нальних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України;

• сили безпеки – державні правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивіль-
ного захисту та органи загальної компетенції, на які Конституцією та законами 
України покладено функції із забезпечення національної безпеки України;

• сили оборони – Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, інші 
утворені відповідно до законів України військові формування, а також право-
охоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань 
з оборони держави;

• спроможності сил оборони – здатність досягти необхідного результату під час 
виконання завдань з питань оборони у певних умовах відповідно до визначе-
них сценаріїв дій та з використанням наявних ресурсів;

• стратегічні комунікації – скоординоване і належне використання комунікатив-
них можливостей держави – публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, 
військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямо-
ваних на просування цілей держави.

II. БЕЗПЕКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ГЛОБАЛЬНІ, РЕГІОНАЛЬНІ  
ТА НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ) У КОНТЕКСТІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

5. Безпекове середовище довкола України складне та динамічне.
Через збройний конфлікт на Сході України, воєнно-політичну нестабільність на 

Близькому Сході, боротьбу за вплив на світові фінансові та енергетичні потоки поси-
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люється глобальна воєнно-політична нестабільність. Провідні держави збільшують 
розміри воєнних витрат, активізують розробку нових зразків озброєння, підвищу-
ють інтенсивність військових навчань.
6. Формування та розвиток безпекового середовища у світі відбувається під впли-

вом таких головних тенденцій:
• посилення суперечностей щодо поділу сфер впливу між світовими центрами 

сили, збільшення їх агресивності, непоступливості, прагнення порушити на 
свою користь воєнно-стратегічну рівновагу, зокрема загострення протистояння 
між США та Російською Федерацією;

• загострення безпекової ситуації в країнах Близького Сходу та Північної Африки, 
активізація релігійного екстремізму та поширення ідей радикального ісламу в 
країнах Центральної Азії, суперечності між азіатсько-тихоокеанськими держа-
вами щодо належності острівних зон;

• сучасна криза та невизначеність засад нової системи міжнародної безпеки, по-
слаблення ролі міжнародних безпекових інститутів, спроби посилити роль во-
єнної сили поза наявними механізмами міжнародної безпеки;

• перенесення ваги у воєнних конфліктах на асиметричне застосування воєнної 
сили не передбаченими законом збройними формуваннями, зміщення акцен-
тів у веденні воєнних конфліктів на комплексне використання воєнних і невоєн-
них інструментів (економічних, політичних, інформаційно-психологічних тощо), 
що принципово змінює характер збройної боротьби;

• порушення норм і принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, 
Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та ін-
ших міжнародних договорах;

• послаблення законодавчих обмежень щодо застосування воєнної сили держа-
вами за межами власної території;

• глобальні кліматичні зміни, зменшення запасів природних ресурсів, дефіцит 
питної води, продуктів харчування, посилення міграційних процесів, а також 
зростання ризиків виникнення масштабних надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру;

• розширення масштабів тероризму, піратства, інших явищ, пов'язаних із застосу-
ванням збройного насильства.

7. Головними тенденціями, що впливають на воєнно-політичну обстановку в регі-
оні довкола України, є:

• поширення практики проведення спеціальних операцій та дій провокаційного 
характеру для створення конфліктних ситуацій;

• посилення внутрішньої нестабільності в сусідніх державах, викликаної втручан-
ням з боку інших держав, зниженням життєвого рівня населення, неефектив-
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ністю дій керівництва, намаганнями етнічних утворень сепаратно вирішувати 
нагальні проблеми;
інтенсивна модернізація збройних сил сусідніми державами, активізація роз-

робок озброєння та військової техніки нового покоління з принципово новими мож-
ливостями вогневого ураження і управління;
• посилення мілітаризації в регіоні довкола України, збільшення іноземної вій-

ськової присутності на територіях сусідніх держав;
• активна дестабілізуюча зовнішня політика і політика безпеки Російської Феде-

рації щодо сусідніх держав, а також щодо міжнародних організацій, включаючи 
НАТО та ЄС;

• відмова або ухилення Російської Федерації від виконання зобов'язань за між-
народними договорами у сфері контролю над озброєннями, зміцнення довіри 
і безпеки у військовій діяльності;

• модернізація та вдосконалення спеціальними службами іноземних держав 
систем і комплексів технічної розвідки, нарощування їх можливостей, спроби 
несанкціонованого доступу до об'єктів інформаційної інфраструктури України;

• гальмування процесу договірно-правового оформлення державних кордонів 
та розмежування виключних (морських) економічних зон і континентального 
шельфу між державами;
інформаційна війна Російської Федерації проти України.

8. Зовнішньополітичні умови не сприяють врегулюванню збройного конфлікту на 
Сході України.
За таких обставин Україна може розраховувати насамперед на власні сили та 

підтримку США, держав – членів ЄС і НАТО, які вважають, що збереження незалеж-
ності та територіальної цілісності України є одним із визначальних факторів забез-
печення світової та регіональної стабільності.
9. Актуальними воєнними загрозами для України є:
• збройна агресія і порушення територіальної цілісності України (тимчасова окупа-

ція Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та вій-
ськова агресія Російської Федерації в окремих районах Донецької і Луганської об-
ластей), нарощування військової потужності Російської Федерації в безпосередній 
близькості до державного кордону України, у тому числі потенційна можливість 
розгортання тактичної ядерної зброї на території Автономної Республіки Крим;

• мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території шляхом 
формування нових військових з'єднань і частин, а також постачання бойовиків, 
військової техніки та засобів матеріально-технічного забезпечення;

• присутність військового контингенту Російської Федерації у Придністровському 
регіоні Республіки Молдова, який може бути використаний для дестабілізації 
ситуації у південних регіонах України;
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• нарощування Російською Федерацією поблизу державного кордону України угру-
повання військ з потужним ударно-наступальним потенціалом, створення нових, 
розширення і модернізація наявних баз, об'єктів військової інфраструктури;

• активізація спеціальними службами Російської Федерації розвідувально-
підривної діяльності в Україні з метою дестабілізації внутрішньої соціально-
політичної обстановки в Україні, а також з метою підтримки не передбачених 
законом збройних формувань у східних регіонах України і створення умов для 
розширення масштабів збройної агресії;

• діяльність на території України не передбачених законом збройних формувань, 
спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в Укра-
їні, залякування населення, позбавлення його волі до опору, порушення функ-
ціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, важливих 
об'єктів промисловості та інфраструктури;

• територіальні претензії Російської Федерації до України і посягання на її сувере-
нітет та територіальну цілісність.

10. Воєнно-політичними викликами, які можуть перерости в загрозу застосування 
воєнної сили проти України, є:

• втручання у внутрішні справи України з боку Російської Федерації, спрямоване 
на порушення конституційного устрою, територіальної цілісності та сувереніте-
ту України, внутрішньої соціально-політичної стабільності та правопорядку;

• протидія реалізації європейського вибору Українського народу, формуванню 
систем колективної безпеки за участю України;

• невирішеність питань щодо розмежування державного кордону України в аква-
торії Чорного і Азовського морів, незавершеність договірно-правового оформ-
лення державного кордону України з Російською Федерацією, Республікою Бі-
лорусь та Республікою Молдова;

• спроби дестабілізації з боку Російської Федерації соціально-політичної та еко-
номічної ситуації в Україні, а також провокування сепаратистських настроїв у 
районах компактного проживання національних меншин на території України;

• цілеспрямований інформаційний (інформаційно-психологічний) вплив з вико-
ристанням сучасних інформаційних технологій, спрямований на формування 
негативного міжнародного іміджу України, а також на дестабілізацію внутріш-
ньої соціально-політичної обстановки, загострення міжетнічних та міжконфе-
сійних відносин в Україні або її окремих регіонах і місцях компактного прожи-
вання національних меншин;

• дії Російської Федерації щодо ускладнення та уповільнення економічного роз-
витку України;

• розповсюдження зброї масового ураження, тероризму, організована злочин-
ність, незаконна торгівля зброєю і боєприпасами, нелегальна міграція.
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З урахуванням тенденцій розвитку та характеру воєнно-політичної обстановки 
в середньостроковій перспективі найбільш імовірні збройні конфлікти з використан-
ням противником як власних збройних сил, так і підтримуваних ними не передбаче-
них законом збройних формувань, терористичних угруповань, найманців як інстру-
менту досягнення власних інтересів. Значно зростатиме вірогідність переростання 
таких конфліктів у війну.
11. Загрози воєнній безпеці України можуть бути реалізовані за такими сценаріями:
• повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України з про-

веденням сухопутних, повітряно-космічних, морських операцій з рішучими 
воєнно-політичними цілями;

• окрема спеціальна операція Російської Федерації проти України із застосуван-
ням військових підрозділів та/або частин, вогневих ударів, інформаційних, 
інформаційно-психологічних операцій (дій) у сукупності з використанням не-
воєнних заходів, у тому числі миротворчих сил за відсутності відповідного рі-
шення Ради Безпеки ООН;

• блокада морських портів, узбережжя або повітряного простору України із за-
стосуванням воєнної сили, порушення комунікацій України з боку Російської 
Федерації;

• збройний конфлікт всередині держави, інспірований Російською Федерацією 
з намаганням відокремити від України адміністративно-територіальні одиниці 
у східних та південних регіонах України, за участю не передбачених законом 
збройних формувань, терористичних угруповань у взаємодії з політичними, не-
урядовими, етнічними, релігійними або іншими організаціями;

• збройний конфлікт на державному кордоні України, зокрема прикордонні зброй-
ні інциденти (провокації, сутички) з регулярними або нерегулярними силами Ро-
сійської Федерації, не передбаченими законом збройними формуваннями;

• терористичні акти на території України або проти громадян України, посягання 
на життя державних чи громадських діячів, представників іноземних держав 
(вчинені з метою провокації війни або міжнародних ускладнень), диверсії (у 
тому числі на об'єктах критичної інфраструктури), а також вибухи, підпали у 
приміщеннях органів державної влади та їх захоплення, викрадення громадян 
або захоплення заручників.
Загрози воєнній безпеці України у разі їх реалізації можуть призвести до зміни 

конституційного ладу України, подальшої окупації України або її окремих територій, 
встановлення прямого або опосередкованого контролю над Україною та втрати нею 
державного суверенітету і територіальної цілісності.
12. На спроможності України щодо адекватного реагування на виклики та ризи-

ки воєнній безпеці негативно впливають внутрішні економічні та соціально-
політичні фактори:
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• економічна криза, порушення цілісності національної економіки внаслідок 
тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя й діяльності підтримуваних нею незаконних збройних формувань 
в окремих районах Донецької та Луганської областей, обумовлене цим обме-
ження фінансових можливостей держави;

• розбалансованість і незавершеність системних реформ у сфері національної 
безпеки і оборони, недостатність ресурсного забезпечення сил оборони та не-
ефективне використання наявних ресурсів;

• низька ефективність системи державного управління суб'єктами забезпечення 
національної безпеки України у воєнній сфері, недосконалість механізмів пла-
нування розвитку таких суб'єктів;

• недостатній рівень готовності Збройних Сил України, Державної служби спеці-
ального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби 
транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових форму-
вань, а також правоохоронних органів спеціального призначення до ведення 
сучасної збройної боротьби;

• низька ефективність державних органів, що провадять розвідувальну і контр-
розвідувальну діяльність;

• недостатній рівень координації і узгодженості дій органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, низький рівень підготовки їх спеціалістів з 
питань безпеки і оборони;

• невідповідність сучасним викликам сил цивільного захисту та їх технічного 
оснащення;

• недостатні та непрофесійні зусилля органів державної влади України у сфе-
рі протидії пропаганді та інформаційно-психологічним операціям Російської 
Федерації.

13. Воєнно-економічне та військово-технічне забезпечення воєнної безпеки дер-
жави безпосередньо залежить від оборонно-промислового комплексу країни, 
основними проблемами функціонування якого є:

• низька ефективність реалізації військово-технічної і військово-промислової по-
літики, політики військово-технічного співробітництва, неврегульованість пи-
тань визначення державних замовників щодо розроблення та виконання дер-
жавних цільових програм реформування та розвитку;

• відсутність державного регулювання та недостатня підтримка стратегічно важ-
ливих для оборони, безпеки і економіки держави наукових установ і промисло-
вих підприємств з метою переходу від сировинної моделі побудови економіки 
держави до моделі інноваційного розвитку, задоволення потреб Збройних Сил 
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до за-
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конів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціаль-
ного призначення, в озброєнні, військовій і спеціальній техніці;

• відсутність технологічно замкнених циклів виробництва більшості видів озбро-
єння та військової техніки, руйнування традиційної науково-технічної і вироб-
ничої кооперації, низькі темпи проведення диверсифікації закупівель товарів 
військового призначення та подвійного використання;

• критичне фізичне і моральне зношення основних виробничих фондів, низька 
ефективність використання науково-виробничої бази, значна енергоємність 
виробництв, технологічне відставання від провідних держав світу, критичний 
фінансово-економічний стан більшості підприємств, низька рентабельність 
виробництва, відсутність обігових коштів і брак інвестиційних ресурсів, недо-
статня ємність внутрішнього ринку оборонної продукції, що значно ускладнює 
її реалізацію на зовнішньому ринку;

• критичний стан забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу 
висококваліфікованими робітничими, технічними та інженерними кадрами.

III. ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ
14. Україна прагне підтримувати дружні відносини з усіма державами світу на 

основі міжнародних договорів, укладених на принципах рівноправності, не-
втручання у внутрішні справи, взаємоповаги до незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності.

15. Головною метою воєнної політики України є створення умов для відновлення 
територіальної цілісності держави, її суверенітету і недоторканності в межах 
державного кордону України.

16. Основними цілями у сфері воєнної політики України є:
• відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України;
• забезпечення обороноздатності України на рівні, достатньому для запобігання 

виникненню збройного конфлікту, а у разі збройного конфлікту – для його ло-
калізації і нейтралізації;

• участь України у реалізації спільної політики безпеки і оборони Європейсько-
го Союзу;

• удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки, яка б гарантувала на-
дійний захист держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, гідне сприйняття 
України на міжнародному рівні та відповідала критеріям членства України в 
ЄС і НАТО.

17. Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру 
актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної полі-
тики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є:
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• локалізація та нейтралізація у найкоротший строк воєнно-політичної кризи у 
східних регіонах України, запобігання її переростанню у масштабну збройну 
агресію;

• ліквідація не передбачених законом збройних формувань та відновлення по-
вного контролю державного кордону України;

• відновлення престижу військової служби;
інтегрування добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізува-

лися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській 
областях, забезпеченні її проведення, до складу Збройних Сил України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
• реформування Збройних Сил України з метою досягнення оперативної і техніч-

ної сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО;
• удосконалення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі за-

безпечення створення необхідної кількості підготовленого військового резерву;
• збереження в умовах збройного протистояння та реальної загрози агресії змі-

шаного принципу комплектування Збройних Сил України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань з поступовим збільшен-
ням кількості військовослужбовців за контрактом у складі бойових військових 
частин. Комплектування небойових військових частин та посад, що не визнача-
ють боєздатність у бойових військових частинах, здійснюватиметься переважно 
військовослужбовцями строкової служби та призваними на військову службу за 
призовом під час мобілізації (у разі прийняття рішення про мобілізацію);

• дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до 
участі у бойових діях;

• створення єдиної системи видової розвідки з відповідною інфраструктурою 
отримання та обробки інформації в режимі часу, наближеного до реального;

• створення цілісного сектору безпеки і оборони держави як головного елемента 
системи забезпечення воєнної безпеки, інтеграція спроможностей його складо-
вих для своєчасного і ефективного реагування на наявні та потенційні загрози;

• забезпечення підвищення спроможностей сил оборони, необхідних для досяг-
нення цілей воєнної політики;

• підвищення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу 
за рахунок впровадження новітніх військових технологій, створення макси-
мально можливих замкнених циклів розроблення і виробництва найважли-
віших зразків озброєння, спеціальної і військової техніки, використання мож-
ливостей військово-технічного співробітництва з державами – стратегічними 
партнерами України;
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• удосконалення державної інформаційної політики у воєнній сфері;
• попередження та ефективна протидія інформаційно-психологічним впливам 

іноземних держав, спрямованим на підрив обороноздатності, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності України, дестабілізацію внутрішньої 
соціально-політичної обстановки, провокування міжетнічних та міжконфесій-
них конфліктів в Україні;

• забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, працівників правоохо-
ронних органів, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 
областях та членів їх сімей;

• удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором 
безпеки і оборони держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО;

• підвищення рівня координованості складових сектору безпеки і оборони та 
вдосконалення механізмів їх консолідованого розвитку та посилення відповід-
них оперативних спроможностей для забезпечення воєнної безпеки.
Визначені цілі та завдання воєнної політики відповідають сучасному стану і се-

редньостроковому прогнозу воєнно-політичної обстановки та можуть уточнюватися 
з урахуванням змін безпекового середовища, умов соціально-економічного розви-
тку України, спроможностей сил оборони.
18. Після відновлення територіальної цілісності України основна мета воєнної по-

літики полягатиме в запобіганні виникненню нових збройних конфліктів, сис-
темному зміцненні обороноздатності держави, підвищенні ролі та авторитету 
України на міжнародній арені.
Україна підтримуватиме такий рівень обороноздатності, який одночасно з по-

вним використанням можливостей щодо мирного врегулювання міждержавних 
суперечностей відповідатиме рівню воєнних загроз та водночас забезпечуватиме 
воєнно-стратегічний паритет у регіоні.
19. Підготовка оборони України за змістом, спрямованістю і масштабом здійсню-

ється відповідно до Закону України «Про оборону України». Підготовка сил обо-
рони України орієнтується на ведення ними як оборонних, так і контрнаступаль-
них та наступальних дій. Згідно з цим розробляються програми та плани бойо-
вої і оперативної підготовки, бойові статути і настанови Збройних Сил України.

20. Головним принципом застосування сил оборони у воєнному конфлікті є ак-
тивна оборона з метою завдання противнику поразки та примушення його до 
припинення воєнних (бойових) дій. Особлива увага приділяється обороні най-
більш важливих в оперативно-стратегічному значенні рубежів і районів, зон, 
адміністративно-політичних і економічних центрів, десантно небезпечних діля-
нок Чорноморського і Азовського узбережжя, комунікацій.

21. Оборона України шляхом проведення спільних операцій сил оборони поєд-
нується з територіальною обороною, організовується опір на тимчасово захо-
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плених ворогом територіях. Основою сил територіальної оборони є підрозділи 
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військо-
вих формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

22. Під час реалізації оборонних заходів органами управління та силами єдиної 
державної системи цивільного захисту забезпечується ліквідація наслідків над-
звичайних ситуацій, спричинених застосуванням зброї, та захист населення і 
територій від наслідків ведення воєнних дій.

23. Ураховуючи наявність на території України та сусідніх держав екологічно небез-
печних об'єктів, а також певну ймовірність застосування у війні з боку проти-
вника зброї масового знищення, сили безпеки і оборони та населення України 
готуються до дій в умовах радіаційного, хімічного забруднення та бактеріоло-
гічного зараження, великих пожеж і значних зон затоплення.

24. Україна не виключає можливості застосування воєнної сили також для локаліза-
ції та ліквідації внутрішнього збройного конфлікту. Для ліквідації внутрішнього 
збройного конфлікту Україна залучає Збройні Сили України, Державну службу 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державну спеціальну служ-
бу транспорту, інші утворені відповідно до законів України військові формуван-
ня, а також правоохоронні органи спеціального призначення згідно з Конститу-
цією і законами України.

25. Рішення щодо застосування (залучення) Збройних Сил України, Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеці-
альної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України вій-
ськових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у разі 
зовнішньої агресії, внутрішнього збройного конфлікту чи масштабних проявів 
тероризму приймає Президент України згідно зі своїми повноваженнями.

26. Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові 
формування, правоохоронні органи спеціального призначення мають бути та-
кож готовими відповідно до рішень Ради Безпеки ООН та міжнародних догово-
рів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, до 
участі в багатонаціональних операціях з підтримання миру і безпеки та гумані-
тарних операціях під егідою уповноважених на це міжнародних організацій, а 
також в антитерористичних операціях на території держави та поза її межами, 
заходах боротьби з піратством, неконтрольованим розповсюдженням зброї 
масового ураження, реалізації інших завдань, визначених законами України.

27. Окремим напрямом діяльності сил оборони є підготовка національних (спеці-
альних) контингентів для забезпечення участі України в організаціях і заходах, 
пов'язаних з міжнародною колективною безпекою та міжнародним військовим 
співробітництвом.

28. Україна вважатиме своїм воєнним противником іншу державу (коаліцію 
держав), дії якої (яких) кваліфікуються законами України або міжнародно-
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правовими актами як збройна агресія. На сьогодні воєнним противником Укра-
їна вважає Російську Федерацію.
Потенційним воєнним противником Україна визнаватиме державу (коаліцію 

держав), дії або наміри якої (яких) матимуть ознаки загрози застосування воєнної 
сили проти України.
29. В умовах, що склалися через агресивні дії Російської Федерації в Автономній 

Республіці Крим та місті Севастополі та інспірування і підтримку нею сепара-
тистського руху у східних регіонах України, підготовка держави до оборони 
здійснюється одночасно з веденням бойових дій проти не передбачених зако-
ном збройних формувань. У ході відбиття агресії продовжується нарощування 
оборонних можливостей держави шляхом переведення економіки і системи 
воєнного та державного управління на функціонування в умовах особливого 
періоду, мобілізація додаткових ресурсів.

30. Найвищий ступінь небезпеки має загроза державному суверенітету та територі-
альній цілісності України. Головною такою загрозою є ймовірність великомасш-
табної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Усунення (мінімізація) цієї загрози, забезпечення відсічі збройній агресії Росій-

ської Федерації та створення умов для відновлення територіальної цілісності Украї-
ни потребує мобілізації всіх політичних, економічних, воєнних та соціальних можли-
востей держави і суспільства, що передбачає комплексне планування дій, центра-
лізоване керівництво та координацію зусиль складових сектору безпеки і оборони, 
державних і громадських організацій, об'єднаних спільними цілями.
31. Україна залишає за собою право на використання з метою відбиття збройної 

агресії всіх можливих форм, способів та наявних засобів збройної боротьби, а 
також завдання ударів противнику на його території з дотриманням принципів 
і норм міжнародного права.

32. Як основу кризового реагування на воєнні загрози та недопущення ескалації 
воєнних конфліктів Україна розглядає такі основні заходи і дії:

• використання можливостей Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, інших між-
народних структур, які несуть відповідальність за підтримання міжнародного 
миру і безпеки, застосування кризового консультативного механізму відповід-
но до положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією 
Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року;

• взаємоузгоджене використання політико-дипломатичних, інформаційних та 
силових інструментів держави для протидії деструктивному тиску агресора на 
Україну та примушення його до дотримання норм міжнародного права та влас-
них зобов'язань;

• посилення розвідувальної діяльності в інтересах підготовки та проведен-
ня Україною стратегічних комунікацій, контрпропагандистських заходів та 
інформаційно-психологічних операцій;
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• підвищення ефективності спеціальних інформаційних заходів впливу в районі 
проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях і на 
тимчасово окупованій території та зосередження сил і засобів для організації 
ефективної протидії проведенню ворожих інформаційно-психологічних опера-
цій проти України;

• своєчасне введення воєнного або надзвичайного стану в державі чи в окремих 
її місцевостях, проведення загальної або часткової мобілізації, повного або 
часткового розгортання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального 
призначення та приведення їх у готовність до виконання завдань;

• здійснення заходів щодо територіальної оборони і цивільного захисту;
• посилення охорони та захисту державного кордону України;
• локалізація та нейтралізація воєнного конфлікту з метою недопущення його 

ескалації;
• координація відповідно до законодавства діяльності всіх органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування і громадян в інтересах ліквідації во-
єнного конфлікту і відсічі збройній агресії;

• переведення національної економіки, окремих її галузей, підприємств і комуні-
кацій на функціонування в умовах особливого періоду.

33. Основними цілями застосування Україною воєнної сили є:
• відсіч збройній агресії з використанням усіх необхідних сил і засобів, форм і 

способів збройної боротьби, недопущення ескалації та поширення агресії на 
території України, завдання агресору поразки (втрат) та примушення його до 
відмови від подальшого застосування воєнної сили з повним відновленням 
територіальної цілісності і суверенітету України, а також до надання гарантій 
щодо відшкодування завданих збитків;

• у разі збройного конфлікту на державному кордоні України – забезпечення захис-
ту державного кордону України, ліквідація (локалізація, нейтралізація) збройного 
конфлікту на початковій стадії і недопущення його переростання у війну;

• у разі збройного конфлікту всередині держави – ліквідація (локалізація, нейтра-
лізація) не передбачених законом збройних формувань, посилення охорони і 
захисту важливих державних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, а 
також демонстрація готовності і рішучості щодо недопущення втручання іншої 
держави (коаліції держав) у внутрішні справи України.
Застосування Україною воєнної сили та реалізація заходів цивільного захисту 

здійснюватимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
34. Україна здійснює стратегічний перегляд концепції оборони з урахуванням до-

свіду подолання поточної кризи, запровадження нових методів керівництва 
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обороною, які ґрунтуються на євроатлантичному досвіді та відповідають єди-
ному критерію – висока ефективність за прийнятних витрат. Одночасно перед-
бачається створення результативного механізму формування і реалізації дер-
жавної політики з питань забезпечення воєнної безпеки, здійснення військово-
політичного, адміністративного та безпосереднього військового керівництва 
силами оборони. До першочергових завдань належить створення дієвої систе-
ми управління сектором безпеки і оборони держави.

35. Матеріально-технічну базу системи управління сектором безпеки і оборони 
України становитимуть Головний ситуаційний центр України, мережа відомчих 
ситуаційних центрів, ресурси Антитерористичного центру при Службі безпеки 
України, Головного центру управління службою Державної прикордонної служ-
би України, аналогічних підрозділів інших складових сектору безпеки і оборони, 
які будуть реформовані з метою досягнення більш високого рівня взаємодії.

36. З урахуванням пріоритету мирних засобів врегулювання конфліктів Україна ви-
користовуватиме всі можливі засоби захисту своєї територіальної цілісності, що 
не суперечать міжнародному праву. Україна залишає за собою право на засто-
сування воєнної сили для оборони, відсічі збройній агресії Російської Федерації, 
а також з метою відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнарод-
но визнаного державного кордону України, звільнення тимчасово окупованої 
території та непідконтрольних територій.

37. Ключовими завданнями створення умов для відновлення державного сувере-
нітету та територіальної цілісності України є:

• комплексне реформування системи забезпечення національної безпеки до рів-
ня, прийнятного для членства в ЄС і НАТО;

• створення ефективного сектору безпеки і оборони, що забезпечує достатні 
спроможності національної оборони для відсічі збройній агресії;

• розвиток Збройних Сил України за західними стандартами та досягнення суміс-
ності із збройними силами держав – членів НАТО.

38. Загальна чисельність сил оборони та загальна кількість традиційних озброєнь в 
умовах мирного часу може залишатися на досягнутому рівні. Основні зусилля пла-
нується зосередити на підвищенні рівня бойової та оперативної підготовки військ 
(сил) з одночасним радикальним оновленням системи управління ними та якісних 
характеристик озброєння і військової техніки, у тому числі прийняття на озброєння 
принципово нових зразків, розроблених на основі сучасних технологій.

39. Передбачається розширення можливостей Головного ситуаційного центру 
України для забезпечення координації і контролю діяльності органів виконав-
чої влади, правоохоронних органів та військових формувань у сфері національ-
ної безпеки і оборони у мирний час, в особливий період, в умовах воєнного, 
надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій, що загрожують на-
ціональній безпеці України.
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40. Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові Укра-
їни забезпечуватиме координацію діяльності розвідувальних органів України у 
відповідних сферах.

41. З метою досягнення переваги над воєнним противником мають бути посилені 
заходи з реалізації державної інформаційної політики на тимчасово окупованій 
противником території і міжнародній арені.
Забезпечення інформаційної складової воєнної безпеки здійснюватиметься 

шляхом запровадження ефективної системи заходів стратегічних комунікацій у ді-
яльність органів сектору безпеки.

IV. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ  
ТА ІНШІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ.  

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ТА ВОЄННО-СТРАТЕГІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ
42. Україна перебуває на передових рубежах боротьби з агресивною політикою Ро-

сійської Федерації, що вимагає посилення всіх політичних, воєнних, диплома-
тичних та економічних засобів і заходів.
Порівняно з Російською Федерацією економічні, воєнні, людські, інформаційні 

та інші ресурси України є значно меншими. З урахуванням наявності в Російській 
Федерації стратегічної ядерної зброї та зловживання нею статусом постійного члена 
Ради Безпеки ООН обмеженою також стає і реакція світової спільноти на російську 
агресію проти України.
43. Збройний конфлікт у східних регіонах України проявив серйозні недоліки 

воєнно-економічної політики нашої держави, зокрема тривале недофінан-
сування потреб сил оборони та нераціональне використання виділених ре-
сурсів, відсутність державної підтримки реформування і розвитку оборонно-
промислового комплексу. В оборонно-промисловому комплексі України заго-
стрюються проблеми, викликані, зокрема, розривом коопераційних відносин з 
Російською Федерацією, втратою основних фондів підприємств внаслідок тим-
часової окупації території України. У військово-технічній сфері проблемними за-
лишаються питання нестачі сучасних засобів збройної боротьби, неготовності 
ремонтної бази, несправності озброєння та військової техніки.

44. Економічне забезпечення воєнної безпеки здійснюватиметься шляхом фор-
мування і реалізації принципово нової єдиної воєнно-економічної, військово-
промислової та військово-технічної політики, основними напрямами якої є:

• визначення на державному рівні довгострокових наукових та матеріально-
технічних потреб оборони, забезпечення створення, виробництва, ремонту і 
модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів для за-
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доволення потреб безпеки і оборони відповідно до характеру і масштабів воєн-
них загроз, цілей, пріоритетів і завдань воєнної політики держави;

• упровадження системи стратегічного планування розвитку оборонно-
промислового комплексу, взаємопов'язаного з цілями та завданнями держав-
ної політики у сфері національної безпеки і оборони, соціально-економічного 
та науково-технічного розвитку України;

• формування збалансованої структури оборонно-промислового комплексу, 
визначення пріоритетних напрямів його реформування і розвитку, технічного 
переозброєння, забезпечення максимального завантаження і нарощування 
науково-виробничого потенціалу оборонного сектору економіки;

• забезпечення взаємодії науки та виробництва, збереження і розвиток базових та 
критичних технологій, створення державного фонду розвитку базових і критич-
них технологій та підтримки інновацій в оборонно-промисловому комплексі;

• упровадження комплексу організаційних, технічних, економічних, правових та ін-
ших заходів, спрямованих на зниження залежності України від критичного імпорту 
продукції (товарів, робіт, послуг), підвищення ефективності міжнародного науково-
технічного співробітництва, насамперед з державами – членами ЄС та НАТО;

• забезпечення фінансового оздоровлення наукових установ і виробничих під-
приємств та їх сталого функціонування шляхом упровадження комплексу за-
ходів і економічних механізмів адресної державної підтримки та державного 
протекціонізму щодо прямої закупівлі у підприємств оборонно-промислового 
комплексу продукції для задоволення пріоритетних державних потреб у рам-
ках державного оборонного замовлення;

• удосконалення системи створення та збереження мобілізаційних запасів, 
розвитку й утримання виробничих потужностей мобілізаційного призначен-
ня, формування та підтримання в належному стані державного матеріаль-
ного резерву;

• створення системи безперервного забезпечення наукових установ і виробни-
чих підприємств оборонно-промислового комплексу інформаційними, аналі-
тичними та іншими матеріалами щодо світових досягнень у сфері науки, техніки 
і технологій, розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки;

• розроблення і впровадження взаємопов'язаних нормативно-правових актів 
щодо відродження стратегічної ролі оборонно-промислового комплексу в сис-
темі національної безпеки та оборони держави;

• створення системи державного замовлення на підготовку робітничих, технічних 
та інженерних кадрів для задоволення потреб оборонно-промислового комп-
лексу, сприятливих умов для ефективного функціонування і розвитку науково-
дослідних, технологічних та проектних установ, конструкторських бюро і вироб-
ничих підприємств оборонної промисловості;
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• забезпечення сучасними зразками озброєння та військової техніки, зокрема їх 
розроблення та виробництво силами вітчизняного оборонно-промислового 
комплексу, у тому числі за закордонними ліцензіями, розроблення і виробництво 
разом з іноземними партнерами, імпорт озброєння та військової техніки, розро-
блення і виробництво яких в Україні недоцільне або технологічно неможливе;

• удосконалення механізмів формування і контролю за видатками на потреби 
оборони, оптимізації бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального 
розподілу;

• протидія корупції в усіх її формах.
45. Розвиток економічного та воєнного потенціалу в контексті забезпечення обо-

роноздатності України потребуватиме певного часу і проведення радикальних 
реформ, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схвале-
ною Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5.
Для досягнення своїх інтересів Україна розвиватиме національну економіку, 

нарощуватиме військову могутність, братиме участь у підтриманні міжнародної 
безпеки, використовуватиме всі можливі мирні шляхи для вирішення конфліктів і 
кризових ситуацій, а в разі потреби застосовуватиме воєнну силу.

V. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
46. Визначальним фактором зміцнення воєнної безпеки є реформування сил оборо-

ни. Реформування Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних 
органів спеціального призначення здійснюється з метою створення ефективних, 
мобільних, оснащених сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою 
сил оборони, здатних гарантовано забезпечити оборону держави.

47. Формування національних оборонних спроможностей буде здійснюватися 
шляхом:

• удосконалення законодавства з питань оборони України, належного унорму-
вання діяльності у воєнній сфері та адаптації базових законодавчих, концепту-
альних і програмних документів з питань оборони до сучасних реалій;

• покращення взаємодії і координації дій органів державної влади і складових 
сектору безпеки і оборони з урахуванням особливостей сучасної збройної бо-
ротьби, у ході якої широко використовуються не лише традиційні військові опе-
рації (дії), але й різноманітні невоєнні сили та засоби;

• створення та впровадження єдиної стратегії комунікацій суб'єктів сектору 
безпеки та оборони, визначення єдиного органу для координації та контролю 
її реалізації;
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• удосконалення системи кризового планування та управління у сфері оборони, 
впровадження стандартів управління військами, прийнятих у державах – чле-
нах НАТО, із забезпеченням постійної готовності органів управління до вико-
нання завдань, їх регулярних навчань і тренувань, а також децентралізованого 
стилю управління;

• удосконалення аналітичних спроможностей та взаємозв'язків на державному 
рівні, модернізації системи воєнної розвідки на стратегічному та оперативно-
тактичному рівнях, приведення систем воєнної розвідки та військової контр-
розвідки у відповідність із стандартами НАТО;

• уточнення функцій і завдань, перегляду структури і чисельності сил оборони, 
зокрема Збройних Сил України та їх функціональних структур – сил негайного 
реагування, сил нарощування, сил резерву, сил і засобів бойового чергування;

• удосконалення засад застосування та підготовки сил оборони до дій в умовах 
сучасної війни;

• відновлення військової інфраструктури, перегляду місць дислокації військових 
частин і з'єднань Збройних Сил України та інших складових сил оборони з ура-
хуванням посилення постійної військової присутності у східних та південних ре-
гіонах України;

• розвитку в рамках створення перспективної системи управління сектором без-
пеки і оборони системи управління Збройними Силами України, іншими утво-
реними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також 
правоохоронними органами спеціального призначення для забезпечення на-
дійного управління військами (силами) в особливий період без перебудови та 
проведення масштабних організаційних заходів, забезпечення більш високого 
рівня готовності системи управління порівняно із рівнем готовності підпоряд-
кованих військ (сил);

• упереджувального забезпечення високого рівня бойової підготовки особового 
складу та бойового злагодження військових підрозділів із наступним виконан-
ням ними реальних бойових завдань;

• пріоритетного розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відпо-
відно до стандартів НАТО;

• упровадження прийнятих у НАТО стандартів бюджетного планування з метою 
підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, забезпечення у 
повному обсязі ключових спроможностей сил оборони, які визначають їх здат-
ність до перемоги у збройному конфлікті;

• забезпечення готовності системи фінансування сил оборони у кризовий період, 
формування і налагодження процедур фінансування з урахуванням додаткових 
джерел, ефективного управління резервами, здійснення протидії корупції;
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• створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони як у 
мирний, так і воєнний час (особливий період) для максимально оперативного і 
належного задоволення їх потреб з централізованою закупівлею матеріально-
технічних засобів;

• створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил оборони 
з урахуванням досвіду держав – членів НАТО, цивільного сектору і бізнесу;

• реформування системи військової освіти і підготовки кадрів, підвищення пре-
стижу військової служби, поліпшення фінансового і соціального забезпечення 
військовослужбовців та членів їх сімей;

• реформування державної системи мобілізації та мобілізаційної підготовки на 
основі базових європейських підходів та з урахуванням набутого досвіду у фор-
муванні оперативного мобілізаційного резерву першої черги, що дасть змогу 
швидко нарощувати сили під час кризової ситуації, із завчасним передбачен-
ням необхідних для цього витрат;

• підвищення бойового потенціалу, відновлення справності, продовження ре-
сурсу, проведення модернізації, створення нових систем і уніфікації зразків 
озброєння та військової техніки Сухопутних військ та Повітряних Сил Зброй-
них Сил України;

• відродження військово-морського потенціалу держави, розвитку Військово-
Морських Сил Збройних Сил України, які мають бути здатними обороняти бере-
гову лінію Чорного та Азовського морів, виключну (морську) економічну зону, а 
також залучатися до міжнародних операцій НАТО і ЄС;

• ефективного використання двостороннього та багатостороннього співробітни-
цтва з партнерами та союзниками у військовій сфері, у тому числі шляхом отри-
мання військової допомоги від них;

• модернізації військової системи охорони здоров'я у напрямі концентрації зу-
силь на заходах з медичного забезпечення військ (сил) у можливих конфліктах 
з максимальною її інтеграцією із цивільною системою охорони здоров'я;

• посилення спроможностей територіальної оборони, забезпечення її ефектив-
ного функціонування;

• удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту, приведення її у 
відповідність із стандартами ЄС та забезпечення ефективного функціонування, 
а також оснащення сил цивільного захисту сучасними видами техніки, засоба-
ми та спорядженням;

• розроблення комплексного нормативного документа щодо проведення спеці-
альних інформаційних операцій, передбачивши узгодження понятійного апа-
рату, визначення профільних структурних підрозділів державних органів та їх 
завдань і повноважень у мирний, воєнний час.
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48. Будуть запроваджені стандарти етики для військовослужбовців, зокрема щодо 
цінності людського життя і здоров'я, насамперед стосовно особового складу 
бойових підрозділів.

49. Чисельність і структура сил оборони та їх складових визначатиметься з ура-
хуванням стану безпекового середовища та потреб оборони України, необ-
хідності відсічі збройній агресії Російської Федерації і запобігання очікуваним 
конфліктам, а також фінансово-економічних можливостей держави. Сили 
оборони намагатимуться забезпечити спроможності, які передусім визнача-
ють їх здатність до збройного захисту України та відбиття збройної агресії у 
східних регіонах України.

50. Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і обо-
рони дотримуватимуться прийнятих у державах – членах ЄС і НАТО стандартів 
щодо діяльності і розподілу функцій та основних завдань.
Головна роль у забезпеченні воєнної безпеки України належить Збройним Си-

лам України.
У розв'язанні завдань із забезпечення воєнної безпеки України, підготовки її до 

збройного захисту інші складові сектору безпеки і оборони з урахуванням компе-
тенції, визначеної законом, відіграватимуть таку роль:
• Міністерство закордонних справ України – забезпечення дипломатичними за-

собами захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, 
територіальної цілісності та непорушності державного кордону України, її наці-
ональних інтересів; дипломатичне супроводження процесу вирішення завдань 
щодо забезпечення воєнної безпеки України, підготовки до збройного захисту 
національних інтересів;

• Національна гвардія України – участь у територіальній обороні, захисті держав-
ного кордону та боротьбі з тероризмом, а також із не передбаченими законом 
воєнізованими або збройними формуваннями; охорона громадського поряд-
ку та забезпечення громадської безпеки в зоні конфлікту; охорона та оборона 
важливих державних об'єктів, визначених Кабінетом Міністрів України;

• Державна прикордонна служба України – участь у припиненні збройного кон-
флікту на державному кордоні, боротьбі з тероризмом; припинення збройних 
та інших провокацій на державному кордоні; охорона державного кордону та 
суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні;

• Служба безпеки України – боротьба з тероризмом, контррозвідка, протидія 
розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, протидія ко-
рупції та організованій злочинності;

• Служба зовнішньої розвідки України – добування розвідувальної інформації, 
здійснення спеціальних заходів впливу та протидії зовнішнім загрозам націо-
нальній безпеці України у політичній, економічній, військово-технічній, науково-
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технічній, інформаційній та екологічній сферах; участь у боротьбі з тероризмом, 
міжнародною організованою злочинністю, незаконною торгівлею зброєю і тех-
нологіями її виготовлення;

• Міністерство внутрішніх справ України – протидія кримінально-протиправним 
посяганням, охорона і забезпечення громадського порядку та громадської без-
пеки у зоні конфлікту, охорона важливих державних і режимних об'єктів, визна-
чених Кабінетом Міністрів України;

• Державна служба України з надзвичайних ситуацій – безпосереднє керівни-
цтво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних у результаті застосування зброї, 
та захисту населення і територій від наслідків ведення воєнних дій;

• Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України – забез-
печення функціонування урядового зв'язку Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України з посадовими особами Збройних Сил України, інших вій-
ськових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення під час 
їх перебування у пунктах управління, забезпечення кіберзахисту об'єктів кри-
тичної інфраструктури;

• Державна спеціальна служба транспорту – забезпечення стійкого функціону-
вання транспорту;

• Управління державної охорони України – участь у виконанні завдань територі-
альної оборони, боротьбі з тероризмом, забезпеченні безпеки визначених по-
садових осіб та охорони об'єктів.
На оборонно-промисловий комплекс покладаються завдання із забезпечення 

створення, виробництва, ремонту і модернізації озброєння, військової та спеціаль-
ної техніки і боєприпасів для задоволення потреб безпеки і оборони відповідно до 
цілей, пріоритетів і завдань воєнної політики держави.
51. Збройні Сили України взаємодіятимуть з іншими складовими сектору безпеки і 

оборони у виконанні визначених для них завдань та уникатимуть дублювання 
функцій і завдань своїх структурних підрозділів з функціями і завданнями під-
розділів інших складових сил безпеки і оборони. Збройні Сили України залуча-
тимуться до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного 
стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного 
кордону України, суверенних прав України в її виключній (морській) економіч-
ній зоні і континентального шельфу України та їх правового оформлення, про-
тидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому морі, ліквідації надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги 
іншим країнам, а також братимуть участь у міжнародному військовому співро-
бітництві, спільних операціях з НАТО.
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52. Для розв'язання завдань із забезпечення воєнної безпеки України сили обо-
рони та їх складові будуть взаємодіяти та координувати діяльність між со-
бою та з іншими складовими сектору безпеки і оборони, державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та 
об'єднаннями, зокрема волонтерськими, установами і підприємствами, у 
тому числі оборонно-промислового комплексу, громадянами, відповідними 
суб'єктами інших держав.
Рівень взаємодії між складовими сил оборони та органами державної влади 

буде підвищено на основі утворення постійних і тимчасових міжвідомчих органів.
53. Відмова України від одного з найпотужніших у світі ядерного арсеналу дає їй пра-

во розраховувати на підтримку з боку міжнародної спільноти у розвитку конвен-
ційних оборонних можливостей, що гарантуватимуть Україні воєнну безпеку, у 
тому числі шляхом отримання сучасних технологій та спільної розробки новітніх 
озброєнь, утворення військових союзів та отримання закордонної воєнної допо-
моги, участі у побудові регіональних систем протиракетного захисту.
Зовнішні гарантії безпеки України створюватимуться шляхом формування 

мережі союзництва як з окремими державами та регіональними організаціями 
(шляхом укладення угод про спільну оборону або військову допомогу), так і з між-
народними безпековими організаціями (шляхом участі у застосуванні механізмів 
колективної безпеки).

Водночас у середньостроковій перспективі Україна використовуватиме насам-
перед власні можливості та залишає за собою право обирати спосіб гарантування 
державного суверенітету і територіальної цілісності.
54. Україна вважає, що кожна держава має право гарантувати власну безпеку шля-

хом інтеграції в такі безпекові структури, які найбільш відповідають її інтересам.
З відмовою від політики позаблоковості Україна вибудовує нові підходи до за-

безпечення національної безпеки, надаватиме пріоритет участі в удосконаленні та 
розвитку євроатлантичної та європейської систем колективної безпеки. Для цього 
Україна буде інтегруватися до європейського політичного, економічного, правового 
простору з метою набуття членства в ЄС, а також поглиблювати співпрацю з НАТО 
для досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.
55. Пріоритетним завданням поглиблення співпраці з НАТО є досягнення до 

2020 року повної сумісності Збройних Сил України з відповідними силами дер-
жав – членів НАТО.
Поглиблення співпраці з НАТО передбачає:

• розвиток багатосторонніх відносин у рамках сучасних механізмів НАТО, зо-
крема в рамках Спільної з ЄС політики безпеки і оборони, Хартії про особливе 
партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, 
програми «Партнерство заради миру», Концепції оперативних можливостей 
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НАТО (КОМ/ОСС), Процесу планування та оцінки Сил НАТО (ППОС/PARP) і се-
редземноморського діалогу;

• розвиток двосторонніх відносин України з державами – членами НАТО;
• надійне виконання взятих на себе партнерських зобов'язань, взяття на себе 

пропорційної частки відповідальності у спільних з НАТО операціях;
• неупереджений і прозорий аналіз реформ у Збройних Силах України з метою 

впровадження стандартів НАТО, забезпечення мобільності Збройних Сил Укра-
їни та оперативності їх розгортання;

• забезпечення підготовленості особового складу, технічної сумісності озброєн-
ня, військової та спеціальної техніки, а також оперативної сумісності підрозділів 
Збройних Сил України і держав – членів НАТО в рамках Програми перевірки та 
зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО (КОМ/ОСС).

56. Україна дотримуватиметься прийнятих у державах – членах НАТО таких прин-
ципів ведення бойових дій:

• гуманність – відповідність (неперевищення) рівня збройного насильства за-
гальнолюдським цінностям і нормам міжнародного гуманітарного права, а та-
кож поставленій меті бойових дій;

• готовність – завчасне забезпечення рівня готовності сил та засобів до виконан-
ня завдань за призначенням відповідно до умов бойової обстановки;

• цілеспрямованість (вибір та підтримка досягнення цілей) – єдність і однознач-
ність мети бойових дій, що є запорукою їх успіху;

• безпека – постійна підтримка оперативного середовища з метою забезпечення 
необхідної свободи дій для досягнення цілей;

• несподіваність – наслідок непередбачуваних дій, що забезпечує розгубленість 
противника, втрату ним оперативної, тактичної рівноваги та єдності 
управління;

• концентрація зусиль – вирішальне синхронізоване застосування об'єднаних 
сил та засобів для досягнення головної мети бойових дій;

• економія зусиль – розумне використання наявних спроможностей для досяг-
нення поставленої мети з уникненням зайвого перевищення;

• гнучкість – здатність оперативно змінювати склад сил та засобів, форми і спосо-
би їх бойового застосування відповідно до змін обстановки без втрати бойових 
спроможностей;

• співпраця – докладання об'єднаних координованих зусиль сил та засобів з ме-
тою максимально повного використання їх спроможностей;

• постійність – створення та застосування сил і засобів, здатних забезпечити без-
перервний вплив на противника, позбавлення його свободи маневру і можли-
вості відновлення сил.
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57. Україна використовуватиме прийняті в державах – членах НАТО принципи адмі-
ністративного керівництва:

• стовідсоткова готовність організаційних структур і прозорий розподіл повнова-
жень між організаційними структурами та посадовими особами;

• чіткий порядок розподілу і делегування відповідальності під час формування 
та реалізації рішень у всій системі управління – від вищого воєнно-політичного 
керівництва до окремого підрозділу;

• відповідність функцій, завдань і повноважень структурних підрозділів їх опера-
тивним та тактичним спроможностям;

• ефективність керівництва, його здатність виконувати свої функції у разі встанов-
лення нестандартних завдань;

• упровадження в практику інноваційних методів управління, усунення бюрокра-
тизму та протидія корупції.

58. Україна у коротко- та середньостроковій перспективі паралельно із забезпе-
ченням технічної та оперативної сумісності сил оборони із збройними силами 
держав – членів НАТО здійснюватиме трансформацію й адаптацію документів 
оборонного планування, оперативного і бойового управління, статутів і наста-
нов до стандартів НАТО з урахуванням досвіду антитерористичної операції у 
Донецькій та Луганській областях.

59. Поглиблення кооперації та співробітництва з НАТО і ЄС у сфері розвідки щодо 
протидії агресивній політиці Російської Федерації, міжнародним терористич-
ним, релігійно-екстремістським та злочинним організаціям, боротьби з кіберз-
лочинністю передбачає залучення допомоги розвідувальних структур НАТО і 
ЄС, а також держав – членів НАТО і ЄС з питань реформування розвідувальних 
органів України, залучення для ресурсного забезпечення таких реформ коштів 
трастових фондів НАТО, отримання доступу до інформаційних мереж, які попо-
внюються за рахунок розвідувальної інформації з різних джерел, у тому числі 
від держав – членів НАТО і ЄС.

60. Поглиблення співпраці з НАТО, надійне виконання взятих на себе партнер-
ських зобов'язань, трансформація й адаптація документів оборонного плану-
вання, оперативного і бойового управління та досягнення повної сумісності 
сил оборони України з відповідними силами держав – членів НАТО сприяти-
муть досягненню необхідних критеріїв для набуття Україною повноправного 
членства в НАТО.

VI. ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ
61. Фінансування потреб оборони держави здійснюється за рахунок і в межах ко-

штів, визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
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Для досягнення цілей Воєнної доктрини загальний обсяг видатків на оборону 
має становити не менше трьох відсотків запланованого обсягу валового внутрішньо-
го продукту на відповідний рік.
62. Пріоритетними напрямами фінансування потреб оборони є:
• проведення інтенсивної бойової підготовки військових частин та підрозділів 

сил оборони;
• реалізація державного оборонного замовлення з урахуванням пріоритетності 

закупівель та розроблення нових зразків озброєння та військової техніки;
• виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-

промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових тех-
нологій, створення, розширення номенклатури та обсягів випуску наукоємної 
конкурентоспроможної продукції в оборонному секторі економіки;

• забезпечення ефективного функціонування розвідувальних органів України;
• реалізація соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їх сімей;
• фінансування заходів стратегічних комунікацій.

VII. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
63. В інтересах зниження ризиків у сфері воєнної безпеки держави створюється інте-

грована система управління ризиками як елемент системи оборонного плануван-
ня, в основу діяльності якої передбачається покласти систематичний моніторинг та 
оцінку стану виконання планів (програм) розвитку сил оборони та їх складових.

64. Основними заходами управління ризиками є:
• системний аналіз розвитку сил оборони та їх складових, корегування завдань 

розвитку з урахуванням можливостей ресурсного забезпечення;
• спрямування зусиль суб'єктів оборонного планування на своєчасне фінансування 

державного оборонного замовлення та контроль виконання відповідних програм;
• втілення сучасних технологій управління в інтересах ефективного цільового ви-

користання оборонних ресурсів, пошуку надійних джерел фінансування заходів 
з формування необхідних спроможностей військ (сил).

65. У короткостроковій перспективі головні зусилля будуть спрямовані на забезпе-
чення комплексних системних змін в організації і функціонуванні сил оборони 
України, насамперед на:

• запровадження з урахуванням досвіду збройного конфлікту в східних регіонах 
України нових методів керівництва обороною, які грунтуються на стандартах 
НАТО та відповідають критерію високої ефективності за прийнятних витрат;

• удосконалення законодавчої бази з питань воєнної безпеки і оборони, розро-
блення ефективного механізму реагування на кризові ситуації, розвиток систе-
ми управління в операціях і бойових діях, децентралізація прийняття рішень;
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• уточнення ролі і завдань складових сил оборони на стратегічному, оперативно-
му і тактичному рівнях, поетапне вдосконалення організаційних структур сил 
оборони України, оптимізацію чисельності особового складу, кількості озбро-
єння та військової техніки;

• досягнення оперативної сумісності складових сил оборони України, планомір-
ний перехід до стандартів НАТО в організації, озброєнні та підготовці військ 
(сил), а також у системі оперативного прийняття рішень;

• організацію спільної підготовки сил оборони з виконання покладених на них 
завдань, перегляд підходів до підготовки і навчання особового складу;

• відновлення справності та продовження ресурсу, модернізацію, створення но-
вих систем і уніфікацію зразків озброєння, військової та спеціальної техніки;

• перегляд концепції бюджетного планування і системи забезпечення ресурса-
ми, радикальне покращення забезпечення ведення бойових дій.
З вирішенням першочергових проблем, відбиттям збройної агресії та завершен-

ням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, за сприятливих 
умов міжнародної обстановки, воєнно-політичної ситуації та наявності відповідного 
ресурсного забезпечення будуть упроваджуватися додаткові заходи забезпечення 
належної обороноздатності держави.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
66. Воєнна доктрина є основою для підготовки та прийняття воєнно-політичних, 

воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військово-технічних рішень, розро-
блення відповідних концепцій та програм.

67. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, 
Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, 
іншими органами державної влади відповідно до повноважень, визначених 
Конституцією та законами України.

68. Керівництво діяльністю суб'єктів забезпечення воєнної безпеки в частині відсічі 
збройній агресії проти України, реалізації заходів із запобігання виникненню 
воєнних конфліктів, підготовки держави до збройного захисту і захисту націо-
нальних інтересів здійснюється Президентом України відповідно до Конституції 
та законів України.

69. Положення Воєнної доктрини коригуватимуться в установленому порядку з 
урахуванням змін воєнно-політичної обстановки у світі, характеру загрози за-
стосування воєнної сили, умов соціально-економічного розвитку України.

Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН
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Додаток ІІІ

Закон України «Про основи  
національної безпеки України» 

Закон № 964-IV від 19.06.2003 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, 
№ 39, ст. 351)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст. 116 
№ 2411-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 40, ст. 527 
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст. 89 
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст. 499 
№ 221-VII від 18.04.2013, ВВР, 2014, № 10, ст. 119 
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст. 816 
№ 35-VIII від 23.12.2014, ВВР, 2015, № 4, ст. 13 
№ 186-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст. 110 
№ 630-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст. 375}
Цей Закон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України 

визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних 
інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх 
і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Стаття 1. Визначення термінів
Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

• національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспіль-
ства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з 
корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони 
здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культур-
ного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної без-
пеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального 
господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових рин-
ків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та 
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підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, 
ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, лі-
цензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, 
інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування 
природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, ко-
рисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та 
інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до 
створення потенційних або реальних загроз національним інтересам;
{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2411-VI від 

01.07.2010}
• національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні 

цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в 
Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує 
державний суверенітет України та її прогресивний розвиток;

• загрози національній безпеці – наявні та потенційно можливі явища і чинники, 
що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України;

• Воєнна організація держави – сукупність органів державної влади, військових 
формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких пере-
буває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпо-
середньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх 
та внутрішніх загроз;

• правоохоронні органи – органи державної влади, на які Конституцією і закона-
ми України покладено здійснення правоохоронних функцій.

Стаття 2. Правова основа національної безпеки

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Консти-
туція, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші 
нормативно-правові акти.

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом 
УкраїниСтратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, доктри-
ни, концепції, стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні 
принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів державної вла-
ди в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралі-
зації реальних і потенційних загроз національним інтересам України. Стратегія наці-
ональної безпеки України і Воєнна доктрина України є документами, обов'язковими 
для виконання, і основою для розробки конкретних програм за складовими дер-
жавної політики національної безпеки.
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Стаття 3. Об'єкти національної безпеки
Об'єктами національної безпеки є:

• людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;
• суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуаль-

ні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і 
природні ресурси;

• держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недо-
торканність.

Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки
Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:

• Президент України;
• Верховна Рада України;
• Кабінет Міністрів України;
• Рада національної безпеки і оборони України;
• міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
• Національний банк України;
• суди загальної юрисдикції;
• прокуратура України;
• Національне антикорупційне бюро України;

{Статтю 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 630-VIII від 
16.07.2015}
• місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
• Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки 

України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, 
утворені відповідно до законів України;
{Абзац статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 

15.12.2005}
• органи і підрозділи цивільного захисту;

{Статтю 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 
12.02.2015}
• громадяни України, об'єднання громадян.

Стаття 5. Принципи забезпечення національної безпеки
Основними принципами забезпечення національної безпеки є:

• пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
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• верховенство права;
• пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів;
• своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і 

потенційним загрозам;
• чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у за-

безпеченні національної безпеки;
• демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та ін-

шими структурами в системі національної безпеки;
• використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжна-

родної колективної безпеки.
Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої 

державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, 
концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, еколо-
гічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах.

Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України 
обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і 
масштабам загроз національним інтересам.

Стаття 6. Пріоритети національних інтересів
Пріоритетами національних інтересів України є:

• гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;
• розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;
• захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 

державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;
• зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
• забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розви-
тку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;

• створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки 
та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення;

• збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження ін-
новаційної моделі розвитку;

• забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності грома-
дян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раці-
ональне використання природних ресурсів;

• розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Україн-
ського народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для розши-
реного відтворення населення;
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• інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір 
з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпе-
ковий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими дер-
жавами світу в інтересах України.
{Абзац одинадцятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2411-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 35-VIII від 23.12.2014}

Стаття 7. Загрози національним інтересам і національній безпеці України

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами націо-
нальній безпеці України, стабільності в суспільстві є:
• у зовнішньополітичній сфері:

• посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, 
територіальні претензії з боку інших держав;

• спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;
• воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в 

різних регіонах світу, насамперед поблизу кордонів України;
• у сфері державної безпеки:

• розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;
• загроза посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, тери-

торіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал 
України, права і свободи громадян;

• поширення корупції, в органах державної влади, зрощення бізнесу і політи-
ки, організованої злочинної діяльності;

{Абзац дев'ятий статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 221-VII 
від 18.04.2013}

• злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед поширення 
міжнародного тероризму;

• загроза використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на 
території України;

• можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових ре-
човин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів;

• спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних фор-
мувань та намагання використати в інтересах певних сил діяльність військо-
вих формувань і правоохоронних органів держави;

• прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих 
регіонів України;
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• у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:
• поширення зброї масового ураження і засобів її доставки;
• недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення між-

народної безпеки та глобальної стабільності;
• нелегальна міграція;
• можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у проти-

стояння з іншими державами;
• нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань 

військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;
• небезпечне зниження рівня забезпечення військовою та спеціальною техні-

кою та озброєнням нового покоління Збройних Сил України, інших військо-
вих формувань, що загрожує зниженням їх боєздатності;

• повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення програм 
реформування Воєнної організації та оборонно-промислового комплексу 
України;

• накопичення великої кількості застарілої та не потрібної для Збройних Сил 
України військової техніки, озброєння, вибухових речовин;

• незавершеність договірно-правового оформлення і недостатнє облаштуван-
ня державного кордону України;

• незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, громадян, 
звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей;

• у внутрішньополітичній сфері:
• порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самовря-

дування Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина, 
в тому числі при проведенні виборчих кампаній, недостатня ефективність 
контролю за дотриманням вимог Конституції і виконання законів України;

• можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних від-
носин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об'єднань 
національних меншин та релігійних громад;

• загроза проявів сепаратизму в окремих регіонах України;
• структурна та функціональна незбалансованість політичної системи суспіль-

ства, нездатність окремих її ланок до оперативного реагування на загрози 
національній безпеці;

• в економічній сфері:
• істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної 

та інноваційної активності і науково-технічного та технологічного потенціа-
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лу, скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного 
розвитку;

• ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері 
економіки;

• нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому 
числі фінансової (фіскальної) політики держави; відсутність ефективної про-
грами запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків;

• критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисло-
вості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення;

{Абзац тридцять п’ятий статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 186-VIII від 12.02.2015}

• недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної де-
формації в економіці;

• критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх рин-
ків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку;

• нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та 
низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості;

• велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних зовнішньо-
го і внутрішнього боргів;

• небезпечне для економічної незалежності України зростання частки інозем-
ного капіталу у стратегічних галузях економіки;

• неефективність антимонопольної політики та механізмів державного регу-
лювання природних монополій, що ускладнює створення конкурентного се-
редовища в економіці;

• критичний стан з продовольчим забезпеченням населення;
• неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні 

темпи диверсифікації джерел їх постачання та відсутність активної політики 
енергозбереження, що створює загрозу енергетичній безпеці держави;

• «тінізація» національної економіки;
• переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, 

регіональних інтересів над загальнонаціональними;
• у соціальній та гуманітарній сферах:

• невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх 
здійснення визначеним соціальним пріоритетам;

• неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів гро-
мадян, подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості пра-
цездатного населення;
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• криза системи охорони здоров'я і соціального захисту населення і, як наслі-
док, небезпечне погіршення стану здоров'я населення; поширення наркома-
нії, алкоголізму, соціальних хвороб;

• загострення демографічної кризи;
• зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками бідних про-

шарків суспільства;
• прояви моральної та духовної деградації суспільства;
• зростання дитячої та підліткової бездоглядності, безпритульності, бро-

дяжництва;
• у науково-технологічній сфері:

• наростаюче науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;
• неефективність державної інноваційної політики, механізмів стимулювання 

інноваційної діяльності;
• низька конкурентоспроможність продукції;
• нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та від-

сутність його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної 
експансії;

• зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів 
для наукових, конструкторських, технологічних установ та високотехноло-
гічних підприємств, незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, 
падіння її престижу, недосконалість механізмів захисту прав інтелектуаль-
ної власності;

• відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України;
• у сфері цивільного захисту:

{Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 
12.02.2015}

• невідповідність сучасним викликам стану єдиної державної системи цивіль-
ного захисту, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення;

{Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 
12.02.2015}

• значне антропогенне і техногенне перевантаження території України, зрос-
тання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру;

{Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 
12.02.2015}

• погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на 
річці Дніпро;
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{Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 
12.02.2015}

• непідтримання в належному технічному стані ядерних об’єктів на території 
України;

{Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 
12.02.2015}

• небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму;
{Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 

12.02.2015}
• в екологічній сфері:

{Абзац шістдесят восьмий статті 7 виключено на підставі Закону № 186-VIII 
від 12.02.2015}

• нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природ-
них ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних;

• неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської 
катастрофи;

• погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми тран-
скордонних забруднень та зниження якості води;

{Абзац сімдесят другий статті 7 виключено на підставі Закону № 186-VIII від 
12.02.2015}

• неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, ре-
човин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для 
людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необґрунтоване використан-
ня генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів;

• неефективність заходів щодо подолання негативних наслідків військової та 
іншої екологічно небезпечної діяльності;

{Абзац сімдесят п'ятий статті 7 виключено на підставі Закону № 186-VIII 
від 12.02.2015}

• посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організ-
мів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;

• застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і 
екологічно небезпечних відходів;

• в інформаційній сфері:
• прояви обмеження свободи слова та доступу до публічної інформації;
{Абзац сімдесят третій статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 1170-VII від 27.03.2014}
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• поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, по-
рнографії;

• комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм;
• розголошення інформації, яка становить державну таємницю, або іншої ін-

формації з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб і за-
безпечення захисту національних інтересів суспільства і держави;

{Абзац сімдесят шостий статті 7 в редакції Закону № 1170-VII від 
27.03.2014}

• намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поши-
рення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки
З урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх 

державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, 
попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, за-
хисті суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її прикордонного про-
стору, піднесенні економіки країни, забезпеченні особистої безпеки, конституційних 
прав і свобод людини і громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні систе-
ми державної влади, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-
політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі, підтриманні 
на належному рівні її оборонного потенціалу і обороноздатності, радикальному по-
ліпшенні екологічної ситуації.

Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки 
України є:
• у зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики 

України з метою:
• створення сприятливих зовнішньополітичних умов для прогресивного еко-

номічного і соціального розвитку України;
• запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення посягань на 

її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав;
• поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з ме-

тою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації;
{Абзац п'ятий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном № 2411-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 35-VIII від 23.12.2014}
• сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з Україною;
• участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою 

ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки, а також у рам-
ках міжнародних договорів України;
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{Абзац сьомий частини другої статті 8 в редакції Закону № 5286-VI від 
18.09.2012}

• участь у заходах щодо боротьби з міжнародними організованими злочинни-
ми угрупованнями та міжнародним тероризмом, протидія поширенню ядер-
ної та іншої зброї масового ураження і засобів її доставки;

• адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
• у сфері державної безпеки:

• реформування правоохоронної системи з метою підвищення ефективності її 
діяльності на основі оптимізації структури, підвищення рівня координації ді-
яльності правоохоронних органів, покращення їх фінансового, матеріально-
технічного, організаційно-правового і кадрового забезпечення;

• зосередження ресурсів і посилення координації діяльності правоохоронних, 
розвідувальних і контррозвідувальних органів України для боротьби з орга-
нізованою злочинністю та наркобізнесом;

• участь України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з міжна-
родною злочинністю, тероризмом, наркобізнесом, нелегальною міграцією;

• відпрацювання ефективно діючої системи контролю за поставками продукції 
і технологій оборонного призначення і подвійного використання;

• у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:
• прискорення реформування Збройних Сил України та інших військових фор-

мувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності да-
вати адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам Україні; пере-
хід до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі;

• здійснення державних програм модернізації наявних, розроблення та впро-
вадження новітніх зразків бойової техніки та озброєнь;

• посилення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об'єктів; 
активізація робіт з утилізації зброї;

• впровадження системи демократичного цивільного контролю над Воєнною 
організацією та правоохоронними органами держави;

• забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей;
• дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України;
• прискорення процесу делімітації та демаркації кордонів України;
• боротьба з організованими злочинними угрупованнями, в тому числі міжна-

родними, які намагаються діяти через державний кордон України, в пунктах 
пропуску та виключній (морській) економічній зоні України;

• поглиблення транскордонного співробітництва з суміжними державами;
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• у внутрішньополітичній сфері:
• забезпечення неухильного додержання конституційних прав і свобод люди-

ни і громадянина, захист конституційного устрою, вдосконалення системи 
політичної влади з метою зміцнення демократії, духовних та моральних під-
валин суспільства; підвищення ефективності функціонування політичних ін-
ститутів влади;

• створення дійових, у тому числі судових, механізмів захисту конституційних 
прав людини і основних свобод;

• забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозу-
міння в суспільстві, запобігання проявам екстремізму;

• забезпечення прозорості в діяльності державних органів, прийнятті управ-
лінських рішень, інформованості населення, зміцнення на цій основі його 
довіри до владних інститутів;

• створення повноцінного, ефективно діючого місцевого і регіонального само-
врядування;

• формування і вдосконалення політико-правових, соціально-економічних та 
духовно-культурних засад етнонаціональної стабільності, відпрацювання 
ефективних механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот та розв'язання 
міжнаціональних суперечностей;

• забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним заго-
стренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у 
тому числі щодо розподілу сфер впливу на території України;

• в економічній сфері:
• забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення кон-

курентоспроможності національної економіки;
• прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в еконо-

міці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності інвести-
ційних процесів; стимулювання випереджувального розвитку наукоємних 
високотехнологічних виробництв;

• вдосконалення антимонопольної політики; створення ефективного механіз-
му державного регулювання природних монополій;

• подолання «тінізації» економіки через реформування податкової системи, 
оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів 
за кордон, зменшення позабанківського обігу грошової маси;

• забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і зо-
внішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів 
вкладників, фінансового ринку;

• здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень;
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• забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і роз-
витку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і ак-
тивного проведення політики енергозбереження та диверсифікації джерел 
енергозабезпечення;

• забезпечення продовольчої безпеки;
• захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – поставок продук-

ції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров'ю людей 
та навколишньому природному середовищу;

• посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток експорт-
ного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції у єв-
ропейську і світову економічну систему та активізація участі в міжнародних 
економічних і фінансових організаціях;

• у науково-технологічній сфері:
• посилення державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і 

техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу 
економіки на інноваційну модель розвитку, створення ефективної системи 
інноваційної діяльності в Україні;

• поетапне збільшення обсягів бюджетних видатків на розвиток освіти і науки, 
створення умов для широкого залучення в науково-технічну сферу позабю-
джетних асигнувань;

• створення економічних і суспільно-політичних умов для підвищення соціаль-
ного статусу наукової та технічної інтелігенції;

• забезпечення необхідних умов для реалізації прав інтелектуальної власності;
• забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, сільсько-

господарських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж;
• у сфері цивільного захисту:

{Частину другу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-
VIII від 12.02.2015}

• забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи 
цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки сил цивільного 
захисту;

{Частину другу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-
VIII від 12.02.2015}

• вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших захо-
дів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнят-
них рівнів;

{Частину другу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-
VIII від 12.02.2015}
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• підвищення рівнів екологічної, ядерної та радіаційної безпеки до норм і стан-
дартів у відповідній сфері, в тому числі перетворення об’єкта «Укриття» Чорно-
бильської АЕС на екологічно безпечну систему;
{Частину другу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-

VIII від 12.02.2015}
• в екологічній сфері:

• здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних 
об'єктів і надійний радіаційний захист населення та довкілля, зведення до 
мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

• впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання при-
родних ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів;

• поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, 
та якості питної води;

• запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їх еко-
логічного стану;

• стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових цен-
трах Донецько-Придніпровського регіону;

• недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпеч-
них технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для лю-
дей, тварин, рослин, організмів;

• реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних еколо-
гічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у 
міжнародному співробітництві з цих питань;

• у соціальній та гуманітарній сферах:
• істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне підви-

щення життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення вартості 
оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати та гарантованих законом 
соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної підтрим-
ки, зниження рівня безробіття;

• створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшару-
вання в суспільстві;

• збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу кра-
їни; подолання кризових демографічних процесів;

• створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та від-
новлення її фізичного і духовного здоров'я, ліквідації алкоголізму, наркома-
нії, інших негативних явищ;
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• ліквідація бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей і 
підлітків;

• в інформаційній сфері:
• забезпечення інформаційного суверенітету України;
• вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери 

шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для 
розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, впрова-
дження новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та світово-
го інформаційного простору достовірною інформацією про Україну;

• активне залучення засобів масової інформації до запобігання і протидії ко-
рупції, зловживанням службовим становищем, іншим явищам, які загрожу-
ють національній безпеці України;

{Абзац частини другої статті 8 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012}
• забезпечення неухильного дотримання конституційних прав на свободу сло-

ва, доступ до інформації, недопущення неправомірного втручання органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у ді-
яльність засобів масової інформації та журналістів, заборони цензури, дис-
кримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні 
позиції, за виконання професійних обов’язків, за критику;

{Абзац частини другої статті 8 в редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014}
• вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного 

простору та протидії монополізації інформаційної сфери України.

Стаття 9. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки
Відповідно до Конституції і законів України:

• Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 
і Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керів-
ництво у сферах національної безпеки та оборони України;

• Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією Укра-
їни, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної 
безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань вве-
дення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної струк-
тури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових форму-
вань, створених відповідно до законів України;

• Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяль-
ність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; з 
урахуванням змін у геополітичній обстановці вносить Президенту України про-
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позиції щодо уточнення Стратегії національної безпеки України та Воєнної док-
трини України;

• Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади 
забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вжи-
ває заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, оборо-
ноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби 
із злочинністю;

• Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної 
політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах націо-
нальної безпеки України;

• міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України 
та Служба зовнішньої розвідки України в межах своїх повноважень забезпечу-
ють виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України завдань, здійснюють реалізацію кон-
цепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у стані готовності 
до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки;
{Абзац сьомий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 

15.12.2005}
• місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпе-

чують вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодав-
ством до їхньої компетенції;

• Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загро-
зам воєнного характеру;

• органи і підрозділи цивільного захисту здійснюють заходи щодо захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особли-
вий період;
{Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 

12.02.2015}
• правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму;

{Абзац одинадцятий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186-
VIII від 12.02.2015}
• суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини, що 

завдають шкоди національній безпеці України;
• прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки 

України відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокура-
туру України»;
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• громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми 
безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтер-
еси, добровільно і в порядку виконання конституційних обов'язків здійснюють 
заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її національної 
безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання громадян привертають увагу 
суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сфе-
рах життєдіяльності країни; у законний спосіб і законними засобами захищають 
власні права та інтереси, а також власну безпеку.

Стаття 10. Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України
Основними функціями суб'єктів забезпечення національної безпеки є:

• вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України і 
Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері на-
ціональної безпеки, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії 
і нейтралізації загроз національним інтересам України;

• створення нормативно-правової бази, необхідної для ефективного функціону-
вання системи національної безпеки;

• удосконалення її організаційної структури;
• комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше 

забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи;
• підготовка сил та засобів суб'єктів системи до їх застосування згідно з при-

значенням;
• постійний моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбувають-

ся в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-технологічній, 
інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному середовищі, міжетнічних 
стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та потенційних загроз 
національній безпеці;

• систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та інших ви-
дів тероризму;

• прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинни-
ків і конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву;

• розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо при-
йняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України;

• запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національ-
ні інтереси;

• локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків або 
впливу дестабілізуючих чинників;
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• оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки та визна-
чення витрат на ці цілі;

• участь у двосторонньому і багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, 
якщо це відповідає національним інтересам України;

• спільне проведення планових та оперативних заходів у рамках міжнародних 
організацій та договорів у галузі безпеки.

Стаття 11. Контроль за здійсненням заходів  
щодо забезпечення національної безпеки

Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється 
відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, 
визначених Конституцією і законами України.

Стаття 12. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Концепція (основи дер-

жавної політики) національної безпеки України, схвалена Постановою Верхо-
вної Ради України від 16 січня 1997 року (Відомості Верховної Ради України, 
1997 р., № 10, ст. 85; 2001 р., № 9, ст. 38).

Президент України Л. КУЧМА
№ 964-IV від 19 червня 2003 року
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Закон України «Про демократичний цивільний 
контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави»

Закон № 975-IV від 19.06.2003 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, 
№ 46, ст. 366)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст. 208 
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст. 499 
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст. 178
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст. 12}
Цей Закон з метою захисту національних інтересів України, утвердження і зміц-

нення конституційних засад демократичної, правової держави у сфері цивільно-
військових відносин, забезпечення прав і свобод людини та відповідно до міжна-
родних зобов’язань, взятих Україною, визначає правові засади організації і здійснен-
ня демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України та іншими 
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також над 
правоохоронними органами держави.

РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО  
КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

Стаття 1. Визначення основних термінів 

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
• цивільно-військові відносини – сукупність правових взаємовідносин між сус-

пільством та складовими частинами Воєнної організації держави, які охоплю-
ють політичні, фінансово-економічні, соціальні та інші процеси у сфері націо-
нальної безпеки і оборони;

• Воєнна організація держави – охоплена єдиним керівництвом сукупність ор-
ганів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до Кон-
ституції і законів України, діяльність яких перебуває під демократичним контр-
олем суспільства і відповідно до Конституції та законів України безпосередньо 
спрямована на вирішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх та 
внутрішніх загроз;



125Додаток III

• правоохоронні органи – державні органи, які відповідно до законодавства здій-
снюють правозастосовні або правоохоронні функції;

• демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохорон-
ними органами держави (далі – цивільний контроль) – комплекс здійснюваних 
відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформа-
ційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності й відкри-
тості в діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохоронних 
органів держави, сприяння їхній ефективній діяльності і виконанню покладених 
на них функцій, зміцненню державної та військової дисципліни.

Стаття 2. Основні завдання цивільного контролю 
Цивільний контроль має забезпечувати: 

• пріоритет політичних підходів до вирішення питань військового будівництва, 
спрямування діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохо-
ронних органів на реалізацію визначених засадами внутрішньої і зовнішньої 
політики завдань у сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної ді-
яльності з метою становлення і розвитку громадянського суспільства та зміц-
нення конституційного правопорядку в державі, здійснення визначених Кон-
ституцією України функцій у сфері національної безпеки, оборони та зміцнення 
громадського порядку;

• дотримання законності в діяльності всіх складових частин Воєнної організації та 
правоохоронних органів держави;

• підтримання політичної стабільності в суспільстві, створення умов, які уне-
можливлюють використання Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань, правоохоронних органів для обмеження прав і свобод громадян або 
з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи пере-
шкоджання їх діяльності, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, 
громадських організацій;

• попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захист 
законних інтересів громадян України, які перебувають на службі у Збройних Си-
лах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 
України, та у правоохоронних органах, осіб, звільнених з військової служби, а 
також членів їхніх сімей;

• урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських органі-
зацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів та посадових 
осіб у сфері оборони, національної безпеки, зміцнення громадського порядку 
і законності;

• виділення відповідно до законів у необхідних обсягах і раціональне викорис-
тання бюджетних коштів, спрямовуваних на утримання і функціонування Воєн-
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ної організації та правоохоронних органів держави, зокрема на реформування 
Збройних Сил України;

• використання за цільовим і функціональним призначенням державного майна, 
переданого в управління Збройним Силам України та іншим військовим форму-
ванням, а також правоохоронним органам;

• своєчасне, повне і достовірне інформування органів державної влади та сус-
пільства про діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань, 
правоохоронних органів, забезпечення її відповідності вимогам Конституції і 
законів України, нормам міжнародного права, реальній військово-політичній і 
криміногенній обстановці, завданням забезпечення надійної оборони і безпе-
ки держави, зміцнення громадського порядку.

Стаття 3. Правові основи цивільного контролю 
Правовими основами цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохо-

ронними органами держави є Конституція України, цей та інші закони України, а також 
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Принципи здійснення цивільного контролю 
Цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави здійснюється на основі: 
• верховенства права, неухильного дотримання вимог законодавства, яким регу-

люються цивільно-військові відносини, діяльність Збройних Сил України, інших 
військових формувань, правоохоронних органів;

• розмежування функцій і повноважень політичного керівництва Воєнною орга-
нізацією держави і правоохоронною діяльністю та професійного військового 
управління Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, 
правоохоронними органами, унеможливлення дублювання їхніх функцій;

• взаємодії й відповідальності органів державної влади та органів військового 
управління і правоохоронних органів у межах, визначених законодавством, за 
здійснення оборонної політики та політики у справі зміцнення законності й гро-
мадського порядку, за своєчасне і всебічне матеріально-фінансове забезпечен-
ня Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної організації, право-
охоронних органів держави для виконання покладених на них функцій;

• деполітизації та деідеологізації контролю. Службові (посадові) особи, здійсню-
ючи згідно із цим Законом функції контролю у сфері оборони і безпеки держави 
та правоохоронної діяльності, не можуть бути зв'язані рішеннями політичних 
партій чи громадських організацій;

• прозорості видатків на національну безпеку і оборону, правоохоронну діяль-
ність, утилізацію та ліквідацію озброєнь, попередження і ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій;
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• здійснення діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань на 
принципах єдиноначальництва і суворої дисципліни;

• відкритості для суспільства інформації про діяльність Збройних Сил України та 
інших складових частин Воєнної організації, правоохоронних органів держави, 
яка не становить державну таємницю, з урахуванням визначеної законами спе-
цифіки державних правоохоронних органів;

• відповідальності посадових осіб за своєчасність, повноту і достовірність інфор-
мації, що надається, та за реагування на звернення громадян, громадських ор-
ганізацій, виступи засобів масової інформації;

• судового захисту прав суб'єктів цивільного контролю.

Стаття 5. Предмет цивільного контролю 
Предметом цивільного контролю у сфері оборони і безпеки, правоохоронної 

діяльності держави є: 
• обґрунтованість рішень державних органів з військових питань та питань пра-

воохоронної діяльності з точки зору відповідності їх засадам внутрішньої і зо-
внішньої політики, міжнародним зобов'язанням України за укладеними дого-
ворами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

• хід виконання програм реформування Збройних Сил України, інших військових 
формувань, зокрема програм переведення Збройних Сил України на контрак-
тну форму комплектування особовим складом, вирішення проблем соціаль-
ної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню 
або звільнені в запас чи у відставку, забезпечення їх житлом та конверсії ко-
лишніх військових об'єктів, військового, військово-політичного та військово-
технічного співробітництва з іншими державами та міждержавними союзами, 
створення і розвитку виробництва нових видів озброєнь та військової техніки, 
конверсії оборонних підприємств і виробництв, відчуження і реалізації вій-
ськового майна, приватизації підприємств, що віднесені до сфери управління 
Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої вла-
ди, інших загальнодержавних програм у сфері оборони і національної безпе-
ки, правоохоронної діяльності;

• формування і реалізація кадрової політики в цих сферах;
• стан військово-патріотичного виховання молоді, підготовка громадян до захис-

ту Батьківщини;
• питання експорту та імпорту озброєнь та військової техніки;
• дотримання вимог Конституції та законів України стосовно прав і свобод гро-

мадян, які перебувають на службі в Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях, правоохоронних органах, стану правової і соціальної захищенос-
ті осіб, які підлягають призову на військову службу, проходять військову службу 
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або знаходяться в запасі, а також звільнених з військової служби та членів їхніх 
сімей;

• формування, затвердження і використання визначених законом про Держав-
ний бюджет України видатків на потреби оборони, національної безпеки, пра-
воохоронної діяльності;

• дотримання бюджетного законодавства в цих сферах;
• формування, фінансове забезпечення і виконання оборонного замовлення, 

планів мобілізаційної підготовки і мобілізації, заходів щодо утилізації та ліквіда-
ції озброєнь, попередження надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків;

• участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтриман-
ня миру і безпеки, спільних військових навчаннях та інших акціях у рамках між-
народного військового та військово-технічного співробітництва;
{Абзац дев'ятий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI 

від 18.09.2012} 
• дотримання законів України при вирішенні питань про допуск підрозділів 

збройних сил інших держав на територію України та під час перебування їх на 
її території; дотримання законності при розгляді органами державної влади, 
військовими посадовими особами звернень і скарг військовослужбовців, осіб, 
звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей.

Стаття 6. Система та суб'єкти цивільного контролю 

Система цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави складається з: 
• парламентського контролю; контролю, здійснюваного Президентом України; 

контролю з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня; контролю з боку судових органів та органів прокуратури, який здійснюється 
у спосіб, передбачений Конституцією та законами України;
{Абзац п'ятий частини першої статті 6 в редакції Закону № 1697-VII від 

14.10.2014} 
• громадського контролю. 

Суб'єктами цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронни-
ми органами держави є: 
• Верховна Рада України;
• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
• Президент України;
• Рада національної безпеки і оборони України;
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• Кабінет Міністрів України;
• центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень, визна-

чених законом;
• органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законом;
• прокуратура України;
• судові органи України;
• громадяни України та громадські організації, утворювані відповідно до Консти-

туції України для здійснення та захисту прав і свобод громадян та задоволення 
їхніх політичних, економічних, соціальних, культурних інтересів;

• засоби масової інформації.

Стаття 7. Особливості та обмеження у здійсненні контролю 

Суб'єкти цивільного контролю здійснюють свої повноваження у сфері контр-
олю з дотриманням встановленого законодавством України режиму доступу до ін-
формації, яка віднесена до державної таємниці, а також обмежень, встановлених 
законом для захисту стратегічних інтересів держави, у тому числі в разі введення 
надзвичайного і воєнного стану. 

Оперативні та мобілізаційні плани Збройних Сил України, інших військових 
формувань, правоохоронних органів, оперативно-розпорядчі дії їх посадових осіб 
контролю з боку громадян та громадських організацій не підлягають. 

Контроль за діяльністю Служби безпеки України, розвідувальних і контрроз-
відувальних органів України, оперативних підрозділів, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, а також органів досудового розслідування здійснюється з 
дотриманням вимог законів України «Про Службу безпеки України», «Про розвід-
увальні органи України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-
розшукову діяльність», «Про Військову службу правопорядку в Збройних Силах 
України», інших законів та Кримінального процесуального кодексу України.

{Частина третя статті 7 в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012}

РОЗДІЛ II. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України в здійсненні контролю над 
Воєнною організацією та правоохоронними органами держави 

Верховна Рада України, реалізуючи установчі й законодавчі функції та здійсню-
ючи парламентський контроль над Воєнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави, відповідно до Конституції України:



130 Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: Законодавчі аспекти

• визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики;
• визначає основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і за-

безпечення громадського правопорядку;
• затверджує загальну структуру, чисельність, визначає функції Збройних Сил 

України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів Украї-
ни військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України;

• визначає основи правового і соціального захисту та види пенсійного забезпе-
чення військовослужбовців;

• при затвердженні Державного бюджету України визначає розмір витрат на за-
безпечення оборони, державної безпеки України і громадського порядку із за-
значенням конкретного спрямування бюджетних асигнувань;

• розглядає за поданням Кабінету Міністрів України і затверджує загальнодер-
жавні програми реформування та розвитку Збройних Сил України, правоохо-
ронних органів, вирішення соціальних проблем, а також інші програми, що 
стосуються оборони і безпеки держави, програми військового, військово-
політичного та військово-технічного співробітництва з іншими державами та 
міждержавними союзами;

• при обговоренні звітів і доповідей Кабінету Міністрів України про виконання 
Державного бюджету України розглядає стан і доцільність використання бю-
джетних коштів, виділених на потреби національної оборони, забезпечення 
державної безпеки і громадського порядку;

• обговорює хід реформування Збройних Сил України, інші питання функціону-
вання Воєнної організації та правоохоронних органів держави у форматі «Дня 
Уряду України» та на парламентських слуханнях;

• визначає порядок збереження державної таємниці при інформуванні громад-
ськості про діяльність Воєнної організації і правоохоронних органів держави;

• визначає правовий режим державного кордону України;
• визначає правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації та затверджує укази Президента України про введення во-
єнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про за-
гальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами 
надзвичайної екологічної ситуації;

• оголошує за поданням Президента України стан війни та укладення миру і схва-
лює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та 
інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

• схвалює рішення про надання військової допомоги іншим державам, про на-
правлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави, у тому числі для 
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участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
{Абзац чотирнадцятий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 5286-VI від 18.09.2012} 
• надає згоду на обов'язковість міжнародних договорів України, в тому числі тих, 

що безпосередньо стосуються Воєнної організації держави і правоохоронної 
діяльності.

Стаття 9. Повноваження парламентських комітетів і спеціальних комісій 
у здійсненні контролю

Відповідно до Конституції і законів України комітети:
• аналізують хід виконання ухвалених Верховною Радою України законів і поста-

нов у сфері національної безпеки і оборони, охорони громадського порядку і 
боротьби із злочинністю, інформують з цих питань та вносять у встановленому 
порядку на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України пропозиції щодо вирішення наявних у цих сферах проблем та 
усунення причин, що їх породжують;

• періодично інформують громадськість, у тому числі через засоби масової ін-
формації, про свою діяльність.
Для вивчення, підготовки і попереднього розгляду окремих питань у сфері на-

ціональної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності Верховна Рада України в 
межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії, а для про-
ведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, – тимчасові слід-
чі комісії, які діють у порядку, встановленому законом.

Стаття 10. Повноваження народних депутатів України в здійсненні контролю
Народні депутати України відповідно до Конституції і законів України:

• здійснюють право законодавчої ініціативи щодо правового регулювання про-
блем національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності;

• беруть участь в обговоренні законопроектів та інших питань, пов'язаних з обо-
роною і безпекою держави, правоохоронною діяльністю, на засіданнях Верхо-
вної Ради України, «Днях Уряду України», парламентських слуханнях, у парла-
ментських омітетах і комісіях;

• звертаються на сесії Верховної Ради України із запитом з питань національної 
безпеки і оборони, боротьби із злочинністю до керівників органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі до посадових осіб 
Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, 
які зобов'язані у встановлений законом термін повідомити народного депутата 
України про результати розгляду його запиту.
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Стаття 11. Контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
військовослужбовців 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здійснюючи повнова-
ження, визначені Конституцією України, цим та іншими законами України:
• перевіряє за своєю ініціативою чи за дорученням Верховної Ради України або 

за зверненням громадянина чи громадської організації стан додержання кон-
ституційних прав і свобод осіб, які підлягають призову, проходять військову 
службу, перебувають у запасі та призвані на збори, осіб, звільнених з військової 
служби, а також членів їхніх сімей;

• має право запитувати та отримувати від керівників та інших службових (посадо-
вих) осіб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних 
органів, при неухильному дотриманні встановленого режиму таємності, доку-
менти, матеріали та пояснення, необхідні для здійснення повноважень, покла-
дених на них законом;

• користується правом невідкладного прийому службовими (посадовими) 
особами Збройних Сил України, інших військових формувань, право-
охоронних органів;

• для здійснення своїх функцій має право безперешкодно, у тому числі без попе-
редження, відвідувати, при дотриманні встановленого режиму, військові час-
тини та підрозділи, а також бути присутнім на засіданнях колегіальних органів 
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів 
при обговоренні питань, що належать до повноважень Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини. 
Для здійснення контролю за додержанням конституційних прав і свобод лю-

дини і громадянина у сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної ді-
яльності затверджується представник Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, повноваження якого об-
межуються терміном повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 
справах захисту прав військовослужбовців не може бути особа, яка перебуває на 
дійсній військовій службі. 

Призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і затвер-
дження його представника у справах захисту прав військовослужбовців та звільнен-
ня їх з посад здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини». 

У щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
окремо відображається стан справ із додержанням конституційних прав і свобод 
військовослужбовців, пропозиції щодо зміцнення законності, усунення недоліків і 
порушень у діяльності відповідних складових частин Воєнної організації та право-
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охоронних органів держави. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини оприлюднюється. 

Оголошення стану війни, введення на території України або в окремих її місце-
востях надзвичайного або воєнного стану не обмежує повноважень Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини та його представника у справах захисту 
прав військовослужбовців. 

Про свою діяльність та стан справ із додержанням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 
правоохоронних органах Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пе-
ріодично інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації.

Стаття 12. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, 
що виділяються на потреби національної безпеки і оборони та правоохоронну 
діяльність 

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виді-
ляються на потреби національної безпеки і оборони, правоохоронну діяльність, 
здійснює від імені Верховної Ради України Рахункова палата, керуючись Законом 
України «Про Рахункову палату», Бюджетним кодексом України та іншими за-
конами України. 

Про свою діяльність і стан справ у цій сфері Рахункова палата не рідше одного 
разу на рік доповідає Верховній Раді України і періодично інформує громадськість, у 
тому числі через засоби масової інформації.

РОЗДІЛ III. КОНТРОЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Стаття 13. Здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю 
над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави 

Президент України як глава держави і гарант державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини 
і громадянина і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України при здій-
сненні своїх державних функцій відповідно до Конституції і законів України:
• вносить на затвердження Верховної Ради України пропозиції щодо загальної 

структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби без-
пеки України, інших утворених відповідно до законів України військових фор-
мувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

• призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів;

• присвоює вищі військові звання;
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• вносить до Верховної Ради України пропозиції про оголошення стану війни та 
приймає рішення про використання Збройних Сил України в разі збройної агре-
сії проти України;

• приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію 
та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України з внесенням рішення на за-
твердження Верховною Радою України;

• приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі 
місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з визначенням 
участі в здійсненні пов'язаних із цим заходів Збройних Сил України та інших 
військових формувань – з наступним затвердженням цих рішень Верховною 
Радою України;

• вживає заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих форму-
вань, а також будь-яких спроб використання Збройних Сил України та інших 
військових формувань, правоохоронних органів для обмеження прав і свобод 
громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів вла-
ди чи перешкоджання їх діяльності;

• приймає рішення – з внесенням їх на схвалення Верховною Радою України – 
про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підроз-
ділів Збройних Сил України до іншої держави, у тому числі для участі в між-
народних операціях з підтримання миру і безпеки, та про допуск підрозділів 
збройних сил інших держав на територію України;
{Абзац восьмий частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 5286-VI від 18.09.2012} 
• розглядає перед внесенням на затвердження Верховною Радою України роз-

роблені Кабінетом Міністрів України загальнодержавні програми у сфері на-
ціональної безпеки і оборони, програми військового, військово-політичного та 
військово-технічного співробітництва України з іншими державами та міжна-
родними союзами. 
Контроль за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань і орга-

нів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони та правоохоронної діяль-
ності Президент України здійснює як безпосередньо, так і через очолювану ним Раду 
національної безпеки і оборони України та створювані ним у разі необхідності ідповід-
но до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України допоміжні служби.

Стаття 14. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України в 
здійсненні контролю над Воєнною організацією держави 

Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБОУ) здійснює контр-
оль над Воєнною організацією держави на підставі Конституції України в порядку і в 
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межах компетенції, визначених Законом України «Про Раду національної безпеки і 
оборони України». 

Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Про свою діяль-
ність РНБОУ інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації.

РОЗДІЛ IV. КОНТРОЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України в здійсненні контролю 
Кабінет Міністрів України, реалізуючи конституційні повноваження щодо здій-

снення внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечення її суверенітету, 
обороноздатності та національної безпеки, громадського порядку, боротьби із зло-
чинністю, відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України:
• розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти законів з пи-

тань національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності, що потребу-
ють законодавчого врегулювання, і в межах своєї компетенції приймає відпо-
відні рішення;

• визначає згідно з законодавством потреби у витратах на національну безпеку 
і оборону, правоохоронну діяльність, боротьбу з організованою злочинністю, 
тероризмом, захист державного кордону, охоронну діяльність, виконання 
покарань. Проект оборонного бюджету як складова частина Державного бю-
джету України попередньо розглядається Радою національної безпеки і обо-
рони України;

• забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 
бюджету України, у тому числі виділення в повному обсязі бюджетних асигну-
вань на потреби національної безпеки і оборони, правоохоронну діяльність;

• доповідає і звітує перед Верховною Радою України про виконання Державно-
го бюджету України у сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної 
діяльності;

• розробляє і вносить на затвердження Верховною Радою України загальнодер-
жавні програми у сфері національної безпеки і оборони, програми військового, 
військово-політичного і військово-технічного співробітництва України з іншими 
державами та міждержавними союзами;

• організовує розробку і затверджує державне замовлення на випуск продукції 
військового призначення, здійснює контроль за його виконанням, а також за 
творенням, збереженням і розвитком мобілізаційних потужностей, створен-
ням, утриманням та своєчасним оновленням матеріальних цінностей мобіліза-
ційного резерву, за ідготовкою і утриманням транспортних та інших засобів, які 
в разі введення воєнного чи надзвичайного стану відповідно до законодавства 
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України мають бути передані до Збройних Сил України, інших військових фор-
мувань, правоохоронних органів;

• організовує розробку та подає на затвердження Президентові України проект 
Мобілізаційного плану України на особливий період;

• здійснює контроль за експортом озброєнь та військової техніки, стратегічних 
матеріалів, технологій та продукції подвійного призначення;

• встановлює порядок відчуження і реалізації військового майна, матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, терміни використання якого закінчилися і 
який підлягає розбронюванню і відпуску та оновленню, передачі в оренду вій-
ськових об'єктів і майна, контролює дотримання законодавства при здійсненні 
господарської діяльності у Збройних Силах України, інших військових форму-
ваннях, правоохоронних органах;

• здійснює контроль за дотриманням у Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях, правоохоронних органах земельного, податкового, господарсько-
го, трудового, житлового законодавства, законодавства з охорони довкілля;

• вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення орга-
нізаційної структури Воєнної організації та правоохоронних органів держави.

Стаття 16. Повноваження центральних органів виконавчої влади 
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають у підпоряд-

куванні військові формування, правоохоронні органи, у межах своїх повноважень:
• організовують і забезпечують виконання законів України, інших нормативно-

правових актів стосовно національної безпеки і оборони та правоохоронної 
діяльності;

• створюють необхідні умови для здійснення іншими суб'єктами демократич-
ного цивільного контролю передбачених законами повноважень; забезпечу-
ють об'єктивне і своєчасне інформування Верховної Ради України, Президен-
та України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів 
України про стан у підпорядкованих військових формуваннях і правоохоронних 
органах; інформують з цих питань громадськість у порядку, визначеному цим 
та іншими законами. 
Інші центральні органи виконавчої влади сприяють Збройним Силам України та 

іншим військовим формуванням, правоохоронним органам у виконанні покладених 
на них функцій і здійснюють відповідно до законодавства належне їх забезпечення.

Стаття 17. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Респу-
бліки Крим забезпечують на території Автономної Республіки Крим контроль за ви-
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конанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, служ-
бовими (посадовими) особами і громадянами законів України, інших нормативно-
правових актів у сфері оборони, охорони громадського порядку і боротьби із зло-
чинністю відповідно до законодавства, інформують із цих питань громадськість у 
порядку, визначеному цим та іншими законами.

Стаття 18. Участь органів місцевого самоврядування та місцевих державних 
адміністрацій у здійсненні контролю 

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах 
повноважень, визначених Конституцією і законами України:
• контролюють хід допризовної підготовки, відбір військовими комісіями грома-

дян віку на військову службу;
• забезпечують виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціаль-

них гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебу-
вають на військовій службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей;

• сприяють розташованим на відповідній території підрозділам Збройних Сил 
України та інших військових формувань, правоохоронним органам у виконанні 
покладених на них завдань;

• мають право заслуховувати доповіді посадових осіб органів управління Збройних 
Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території регіону, про 
виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту гро-
мадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій 
службі, звільнених у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їхніх сімей;

• здійснюють контроль за дотриманням у розташованих на території регіону військо-
вих частинах, органах та закладах Збройних Сил України, інших військових форму-
вань, правоохоронних органах земельного, податкового, господарського, трудово-
го, житлового законодавства та законодавства з питань охорони довкілля;

• узгоджують – з точки зору забезпечення безпеки громадян – плани проведення 
на території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і 
присутністю великої кількості людей;

• розробляють оперативні плани і забезпечують взаємодію органів місцевого 
самоврядування, місцевих державних адміністрацій і відповідних структур вій-
ськового управління при виконанні завдань територіальної оборони;

• отримують від керівництва дислокованих на території регіону військових час-
тин і підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань необхідну 
інформацію про загрозу або масштаби забруднення довкілля радіоактивними, 
отруйними та іншими небезпечними речовинами внаслідок аварій на військо-
вих об'єктах або з військовою технікою, а також щодо наявності і можливостей 
сил, засобів і ресурсів на підпорядкованій території для організації узгоджених 
дій у надзвичайних ситуаціях;
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• інформують громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, про 
свою діяльність у вирішенні завдань, пов'язаних з національною безпекою і 
обороною, боротьбою із злочинністю. 
Для виконання цих завдань місцеві ради можуть утворювати депутатські комісії 

з питань демократичного цивільного контролю, а в місцевих державних адміністра-
ціях можуть створюватися необхідні підрозділи.

РОЗДІЛ V. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

Стаття 19. Участь громадян у здійсненні контролю 
Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєн-

ною організацією держави та правоохоронними органами як через громадські ор-
ганізації, членами яких вони є, через депутатів представницьких органів влади, так 
і особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та його представника у справах захисту прав військовослужбовців або до ін-
шого державного органу в порядку, визначеному Конституцією України та Законом 
України «Про звернення громадян».

Громадським організаціям, зареєстрованим у встановленому порядку, га-
рантується відповідно до Конституції України, цього Закону і статутних положень 
можливість:
• запитувати та отримувати в установленому порядку від органів державної влади, 

у тому числі від органів військового управління, інших організацій, підприємств 
і установ, що належать до Воєнної організації держави, правоохоронних та ін-
ших органів інформацію, яка не містить державної таємниці, з питань діяльності 
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронної діяльності;

• проводити наукові дослідження з проблем військового будівництва, організа-
ції оборони, забезпечення безпеки країни, боротьби із злочинністю, проводити 
публічне обговорення їх результатів, створювати для цього громадські фонди, 
центри, колективи експертів тощо;

• проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представ-
ляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахуван-
ня в ході реформування Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної 
організації та правоохоронних органів держави;

• брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з 
питань реформування і діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєнної 
організації та правоохоронних органів держави, проблем правового і соціаль-
ного захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей;

• знайомитися з умовами служби, життя і побуту військовослужбовців;
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• через суб’єктів права законодавчої ініціативи виступати із законодавчими ініці-
ативами в галузі військового будівництва, правоохоронної діяльності, соціаль-
ного захисту військовослужбовців, пенсіонерів та членів їхніх сімей.

Стаття 20. Роль засобів масової інформації у здійсненні цивільного контролю
Засоби масової інформації, висвітлюючи проблеми у сфері національної без-

пеки і оборони, боротьби із злочинністю, на основі об'єктивної інформації про служ-
бу, життя і побут військовослужбовців, процеси, що відбуваються в армійському 
середовищі, формують громадську думку, сприяють підвищенню престижу служби 
захисників Вітчизни, зміцненню довіри суспільства до Збройних Сил України, інших 
складових частин Воєнної організації держави, правоохоронних органів. 

Засоби масової інформації:
• у встановленому порядку можуть запитувати та безоплатно отримувати від ор-

ганів військового управління, інших органів державної влади, організацій, під-
приємств і установ, які належать до Воєнної організації держави, правоохорон-
них органів, відкриту інформацію, документи і матеріали з питань, віднесених 
до їхньої компетенції. Керівники відповідних органів, установ, підприємств і 
організацій зобов'язані надавати таку інформацію;

• поширюють отриману інформацію через пресу, радіо, телебачення, засоби гло-
бальної інформаційної мережі Інтернет та в інший спосіб, дотримуючись вимог 
законодавства щодо збереження державної таємниці;

• публікують офіційні відповіді органів державної влади та військового управлін-
ня на матеріали, що були оприлюднені раніше.
З метою систематичного інформування громадськості про діяльність Воєнної 

організації держави і правоохоронних органів, наявні проблеми в цій сфері та їх ви-
рішення відповідні органи державної влади та військового управління періодично, 
за заздалегідь оприлюдненим розкладом, проводять прес-конференції, вміщують 
на веб-сторінках Інтернету і оновлюють відповідні матеріали. З цією ж метою періо-
дично – раз на рік – видається «Біла книга» про діяльність Збройних Сил України.

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО  
КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

Стаття 21. Обов'язки органів військового управління, посадових осіб Збройних 
Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів щодо сприяння 
у здійсненні цивільного контролю 

З метою забезпечення відкритості для громадськості функціонування Воєнної 
організації держави, правоохоронних органів, створення необхідних умов для здій-
снення демократичного цивільного контролю в цій сфері:
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• державні органи, діяльність яких пов’язана з Воєнною організацією держави, 
охороною громадського порядку і боротьбою із злочинністю, сприяють визна-
ченим цим Законом суб’єктам цивільного контролю в одержанні необхідної ін-
формації і надають допомогу у виконанні їхніх функцій;

• Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, інші цен-
тральні органи виконавчої влади, органи військового управління, їх посадові 
особи pобов’язані розглядати звернення громадських організацій, військовос-
лужбовців та інших громадян, повідомлення засобів масової інформації про 
порушення прав військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, 
членів їхніх сімей або неналежне виконання наданих законом повноважень і 
функцій відповідними органами у сфері оборони, національної безпеки, охоро-
ни громадського порядку, їх посадовими і службовими особами та у встанов-
лений законом строк повідомляти заявників і засоби масової інформації про 
результати розгляду та вжиті заходи;

• органи управління Збройних Сил України, інших військових формувань, пра-
воохоронних органів заздалегідь повідомляють органи місцевого самовряду-
вання, місцеві державні адміністрації, а за необхідності також населення щодо 
військових навчань та інших заходів, якщо вони можуть зачіпати права терито-
ріальних громад, майнові та інші інтереси громадян або створювати загрозу 
для життя і здоров’я людей. 
Інформування громадськості, здійснення взаємодії Збройних Сил України, ін-

ших військових формувань, правоохоронних органів з Верховною Радою України, 
громадськими організаціями, засобами масової інформації покладається на одного 
із заступників керівника (державного секретаря) міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади, якому підпорядковуються створювані у зазначених орга-
нах прес-служби та підрозділи по зв’язках із громадськістю.

До складу військових рад видів і родів військ, оперативних військових напрям-
ків за погодженням з Президентом України можуть включатися представники цен-
тральних і регіональних органів виконавчої влади.

Прес-служби та відділи по зв’язках з громадськістю оперативно надають засо-
бам масової інформації об’єктивну та повну інформацію про діяльність Збройних 
Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів.

Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства  
про цивільний контроль 

Службові (посадові) особи та громадяни, винні в невиконанні або порушенні 
законодавства, що регулює здійснення цивільного контролю над Воєнною органі-
зацією і правоохоронними органами держави, несуть відповідальність згідно із за-
конодавством.
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Стаття 23. Судовий захист у сфері контролю 
Суди, здійснюючи судочинство у Воєнній організації держави, при розгляді 

конкретних справ можуть виносити окремі ухвали на адресу відповідних органів 
державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб, протиправні дії чи 
бездіяльність яких сприяли вчиненню кримінальних правопорушень військовослуж-
бовцями або спричинили порушення прав і законних інтересів громадян.

{Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013}

Стаття 24. Контроль за дотриманням законодавства у сфері цивільного 
контролю 

Контроль за дотриманням законодавства під час здійснення цивільного контр-
олю здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

{Стаття 24 в редакції Закону № 1697-VII від 14.10.2014}

РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. До приведення зако-

нодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-
правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що 
не суперечить цьому Закону. 

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін подати до Верховної Ради 
України пропозиції щодо внесення можливих змін до законів України у зв'язку 
з прийняттям цього Закону та забезпечити внесення відповідних змін до 
нормативно-правових актів органів виконавчої влади. 

Президент України Л. КУЧМА
№ 975-IV від 19 червня 2003 року
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Закон України «Про оборону України»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст. 106)
Закон від 06.12.1991 № 1932-XII
{Вводиться в дію Постановою ВР № 1933-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, № 9, 

ст. 107}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 3547-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст. 420 
№ 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст. 410 
№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст. 284}
{В редакції Закону № 2020-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 49, ст. 420}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст. 209 
№ 1003-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст. 8 
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст. 215 
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст. 442 
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст. 78 – зміни діють по 31 груд-

ня 2008 року}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 

22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 803-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст. 258 
№ 2526-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст. 27 
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст. 63 
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст. 499 
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст. 550}
{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон 

№ 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст. 189}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст. 595 
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст. 871 
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст. 890 
№ 133-VIII від 03.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст. 86 
№ 186-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст. 110}
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{У тексті Закону слова «миротворчих операціях» замінено словами «операці-
ях з підтримання миру і безпеки»згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів 
державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, міс-
цевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки під-
приємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян Украї-
ни у сфері оборони.

РОЗДІЛ I. ЗАСАДИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ  
ТА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВИ ДО ОБОРОНИ

Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

• оборона України – система політичних, економічних, соціальних, воєнних, на-
укових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших за-
ходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної 
агресії або збройного конфлікту;

• обороноздатність держави – здатність держави до захисту у разі збройної 
агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних 
елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-
політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації;

• збройна агресія – застосування іншою державою або групою держав збройної 
сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з 
таких дій:

• вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на терито-
рію України, а також окупація або анексія частини території України;

• блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій 
України збройними силами іншої держави або групи держав;

• напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, 
морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;

• засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або не-
регулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, 
які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в аб-
зацах п'ятому – сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої дер-
жави у таких діях;

• дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала 
в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою держа-
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вою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому – восьмо-
му цієї статті;

• застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які пе-
ребувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнарод-
них договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, 
передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підроз-
ділів на території України після припинення дії зазначених договорів;

• особливий період – період, що настає з моменту оголошення рішення про мобі-
лізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої 
мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її міс-
цевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період 
після закінчення воєнних дій;
{Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008}

• воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в 
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки дер-
жавній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання 
відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам 
місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози 
та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загро-
зою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і 
законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

• військове формування – створена відповідно до законодавства України сукуп-
ність військових з'єднань і частин та органів управління ними, які комплекту-
ються військовослужбовцями і призначені для оборони України, захисту її су-
веренітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної 
цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи за-
грози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій;
{Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-

VI від 25.12.2008}
• підрозділ збройних сил іншої держави (далі – підрозділ збройних сил) – вій-

ськове формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову орга-
нізацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спе-
ціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бо-
йовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили 
в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю 
державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані до-
тримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного 
права, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною між-
народним договором України;
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• військове командування – Генеральний штаб Збройних Сил України, коман-
дування видів Збройних Сил України, об'єднане оперативне командування, 
управління оперативних командувань, територіальні управління, командуван-
ня військових з'єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відпо-
відно до законів України військових формувань;
{Абзац п'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 803-VI від 25.12.2008}
• органи військового управління – Міністерство оборони України, інші центральні 

органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуван-
нями, утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб Збройних 
Сил України, інші штаби, командування, управління, постійні чи тимчасово утво-
рені органи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, при-
значені для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції, війська-
ми (силами), з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними 
закладами, установами та організаціями, які належать до сфери управління 
центральних органів виконавчої влади, а також військові комісаріати, що забез-
печують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової 
служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
{Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 1014-V від 11.05.2007, № 803-VI від 25.12.2008}

Стаття 2. Основи оборони України
Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, 

усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, єдиної 
системи цивільного захисту, національної економіки до переведення, при необхід-
ності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного кон-
флікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

{Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 
від 25.12.2008}

Правовою основою оборони держави є Конституція України, цей Закон, інші за-
конодавчі акти України та відповідні міжнародні договори, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України.

Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Мі-
ністрів України затверджує військово-адміністративний поділ території України.

З метою запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення 
національних інтересів і реалізації власної воєнної політики Україна, дотримуючись 
норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки, 
бере участь у міжнародних системах безпеки та міжнародному співробітництві у 
сфері оборони на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, 
визначених законодавством України.
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Визначаючи способи забезпечення власної безпеки у процесі підготовки дер-
жави до оборони та під час воєнних дій, Україна додержується принципів і норм 
міжнародного права, враховує законні інтереси безпеки інших держав.

Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється за рахунок і в 
межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

{Частина шоста статті 2 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 – зміну ви-
знано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 
від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1190-VII від 08.04.2014}

Фінансування потреб національної оборони держави може здійснюватися до-
датково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 2 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1190-VII від 
08.04.2014}

Стаття 3. Підготовка держави до оборони
Підготовка держави до оборони в мирний час включає:

• прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози;
• проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах 

підготовки держави до оборони;
{Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2526-VI від 

21.09.2010}
• здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання 

збройному конфлікту та відсіч збройній агресії;
• формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та 

військово-промислової політики держави;
• удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України 

та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особо-
вого складу, а також їх розвиток, підготовку і підтримання на належному рівні 
боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, плану-
вання їх застосування;

• розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для 
мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою вироб-
ництва озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах;

• забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продоволь-
ством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
{Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 

12.02.2015}
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• забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань 
цивільного захисту в особливий період;
{Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 186-VIII від 

12.02.2015}
• забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, та правоохоронних органів підготовленими ка-
драми, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим 
майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

• розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою 
забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військо-
вою технікою і майном, які не виробляються в Україні;

• підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів 
військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення 
до дій в особливий період;

• створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошо-
вих коштів;

• забезпечення охорони державного кордону України;
• військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служ-

би в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;
• забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і 

технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної 
боротьби;

• захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформацій-
ний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері;

• забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері обо-
рони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збе-
реження державної таємниці;
інші заходи, що впливають на стан обороноздатності держави.

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент 

України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнно-
го стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, 
інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його 
Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної 
Ради України подання про оголошення стану війни.
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Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголо-
шення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рі-
шення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими фор-
муваннями розпочинають воєнні дії.

З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає 
воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.

РОЗДІЛ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО 
УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, 
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПРАВА 

ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ

Стаття 5. Верховна Рада України
Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією Украї-

ни, здійснює законодавче регулювання питань сфери оборони.

Стаття 6. Президент України
Президент України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до Кон-

ституції України.
Повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України визна-

чаються законами.
{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008}
Для здійснення повноважень у сфері оборони, визначених Конституцією та за-

конами України, Президент України видає укази і розпорядження. Як Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил України Президент України видає накази і дирек-
тиви з питань оборони.

{Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 803-VI від 
25.12.2008}

Стаття 7. Рада національної безпеки і оборони України
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність 

органів виконавчої влади у сфері оборони в межах повноважень, визначених Конститу-
цією України таЗаконом України «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача
Для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, інши-

ми військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період 
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може створюватися Ставка Верховного Головнокомандувача як вищий колегіальний 
орган воєнного керівництва обороною держави у цей період.

Пропозиції про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персо-
нального складу та граничної чисельності подаються Радою національної безпеки 
і оборони України на розгляд Президенту України і вводяться в дію Указом Прези-
дента України. Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача затверджує 
Президент України.

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони
Кабінет Міністрів України:

• забезпечує в межах своєї компетенції державний суверенітет України, здійснен-
ня внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів 
України, актів Президента України у сфері оборони держави;

• визначає потреби в оборонних витратах, забезпечує виконання затвердженого 
Верховною Радою України Державного бюджету України щодо фінансування 
заходів у сфері оборони у визначених обсягах;

• організовує розроблення і виконання державних програм розвитку Збройних 
Сил України, інших військових формувань та розвитку озброєння і військової 
техніки, інших програм (планів) з питань оборони;

• здійснює передбачені законодавством заходи щодо формування, розміщення, 
фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку 
(закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних 
Сил України, інших військових формувань;

• встановлює порядок надання Збройним Силам України, іншим військовим фор-
муванням у користування державного майна, в тому числі земельних (водних) 
ділянок, інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, майна і послуг, ви-
користання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеро-
портів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастот-
ного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, 
топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення 
геодезичних і картографічних робіт, необхідних для належного виконання по-
кладених на ці органи функцій та завдань, як на платній, так і безоплатній осно-
ві, у грошовій та інших формах розрахунків;

• здійснює загальнодержавні заходи щодо забезпечення живучості об'єктів на-
ціональної економіки та державного управління у воєнний час;

• забезпечує комплектування особовим складом Збройних Сил України, інших 
військових формувань та відповідних правоохоронних органів, здійснює захо-
ди, пов'язані з підготовкою та проведенням призову громадян України на стро-
кову військову службу;
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{Абзац восьмий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 662-IV від 
03.04.2003}
• здійснює згідно із законодавством України заходи з мобілізаційної підготовки 

та мобілізації, створення державного матеріального резерву, резервного фонду 
грошових коштів, інших резервів для забезпечення потреб оборони держави;

• організовує підготовку населення і території держави до оборони;
• вирішує питання щодо врегулювання діяльності місцевих органів військово-

го управління (військових комісаріатів), допризовної та призовної підготовки, 
підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, ведення вій-
ськового обліку військовозобов'язаних і призовників, виконання військово-
транспортного обов'язку;

• встановлює відповідно до закону порядок і терміни повного відшкодування 
вартості об'єктів права приватної власності, що згідно із законом відчужувалися 
у зв'язку із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

• утворює, реорганізовує, ліквідовує науково-дослідні установи Збройних Сил 
України, інших військових формувань і військові навчальні заклади та військові 
кафедри (відділення, факультети) інших державних вищих навчальних закладів;

• забезпечує реалізацію права на соціально-економічний захист військовос-
лужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також 
членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, 
стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в по-
лон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки;

• здійснює у визначених законом випадках регулювання господарської діяльнос-
ті у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

• встановлює відповідно до закону порядок реалізації та утилізації озброєння, 
військової техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших військових 
формувань і правоохоронних органів, а також утилізації металобрухту, який 
утворився в них;

• забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо цивільного 
захисту України, надання військової допомоги іншим державам, направлення 
підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуску та умов перебуван-
ня підрозділів збройних сил інших держав на території України та участі України 
в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
{Абзац сімнадцятий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 803-VI від 25.12.2008}
• установлює порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоне-

ними та інтернованими особами в особливий період відповідно до норм між-
народного права;
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{Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 133-VIII від 
03.02.2015}
• контролює виконання законів у сфері оборони, здійснює відповідно до законів 

інші заходи щодо забезпечення обороноздатності України, координує і контр-
олює їх виконання та несе, в межах своїх повноважень, відповідальність за за-
безпечення оборони України.

Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України
Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади забез-

печує проведення в життя державної політики у сфері оборони, функціонування, бо-
йову та мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до 
здійснення покладених на них функцій і завдань.

Міністерство оборони України:
• бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань національ-

ної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва, підготовці про-
ектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує 
їх виконання у Збройних Силах України, у встановленому порядку координує 
діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо під-
готовки держави до оборони;
{Абзац другий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 803-VI від 25.12.2008}
• провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах 

національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-
політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної 
загрози національній безпеці України;
{Абзац третій частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 803-VI від 25.12.2008}
• забезпечує належний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобі-

лізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України;
• бере участь у формуванні оборонного бюджету, звітує перед Кабінетом Міні-

стрів України про використання виділених коштів;
• проводить державну військову кадрову політику, забезпечує розвиток вій-

ськової освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання 
особового складу;

• бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та держав-
ного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки 
її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;
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• виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил Украї-
ни потреб, вимог та пріоритетів, замовником із державного оборонного замов-
лення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилі-
зацію озброєння, військової техніки, військового майна і металобрухту, вико-
нання робіт і надання послуг, а також на поставку матеріальних цінностей до 
мобілізаційного резерву Збройних Сил України;

• здійснює управління переданим Міністерству оборони України військовим 
майном і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
його управління;

• організовує накопичення озброєння, військової техніки, інших матеріальних 
ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, а також створення 
резерву військовонавчених людських ресурсів;

• забезпечує комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань 
та відповідних правоохоронних органів особовим складом, здійснює разом з 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністрація-
ми, органами місцевого самоврядування заходи щодо підготовки громадян до 
військової служби, їх призову на військову службу або прийняття на військову 
службу за контрактом, при мобілізації, звільнення в запас військовослужбовців, 
які вислужили встановлені строки служби та у разі демобілізації, а також забез-
печує їх відповідні права і свободи;
{Абзац одинадцятий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 662-IV від 03.04.2003}
• здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально-економічних і правових 

гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил 
України, особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військо-
вослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час 
проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) 
чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

• забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю за Зброй-
ними Силами України;

• здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-
політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань 
цивільно-військових відносин з відповідними органами інших держав та між-
народними організаціями;
{Абзац чотирнадцятий частини другої статті 10 в редакції Закону № 1003-

IV від 19.06.2003}
• забезпечує виконання рішень про участь підрозділів Збройних Сил України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та надання військової 
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допомоги іншим державам, направлення підрозділів Збройних Сил України до 
інших держав, допуск та умови перебування підрозділів збройних сил інших 
держав на території України;

• забезпечує взаємовідносини Збройних Сил України з державними органами, 
громадськими організаціями та громадянами, реалізує інші повноваження, що 
випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабіне-
ту Міністрів України у сфері оборони.
Положення про Міністерство оборони України затверджує Президент України.
{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 

від 25.12.2008; в редакції Закону № 2592-VI від 07.10.2010}
Порядок організації розвідувальної діяльності в інтересах оборони держави ви-

значається законом.

Стаття 11. Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України
Генеральний штаб Збройних Сил України є головним військовим органом з пла-

нування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, коор-
динації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утворе-
ними відповідно до законів України, та правоохоронними органами у межах, ви-
значених цим Законом, іншими законами України і нормативно-правовими актами 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період є робочим орга-
ном Ставки Верховного Головнокомандувача.

Генеральний штаб Збройних Сил України:
• прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної 

боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 
оборони, стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку Збройних 
Сил України;

• здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України, інших 
військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохо-
ронних органів для оборони держави;

• визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-
технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, 
земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для 
належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими військо-
вими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання;

• здійснює керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку 
в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан у межах, визна-
чених відповідним законом;
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• бере участь у створенні та контролює стан системи управління державою в осо-
бливий період;

• доводить до Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених від-
повідно до законів України, та правоохоронних органів, а в особливий період – і 
до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони 
Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя директиви 
і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань обо-
рони, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;
{Абзац сьомий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 803-VI від 25.12.2008}
• бере участь в організації та контролює підготовку системи зв'язку, комунікацій і 

в цілому території держави до оборони;
• бере участь у розробці мобілізаційного плану держави, контролює стан мобі-

лізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, 
галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та ви-
конання ними мобілізаційних завдань в особливий період;

• організовує стратегічне розгортання Збройних Сил України та інших військових 
формувань, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами ви-
конавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст 
Києва та Севастополя під час виконання завдань оборони держави;
{Абзац десятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 803-VI від 25.12.2008}
• бере участь в організації використання та контролю за повітряним, водним і 

інформаційним простором держави та здійснює його в особливий період;
• здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності і боєздатності 

органів управління, з'єднань, частин, установ і організацій військових форму-
вань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, при-
значених для підпорядкування органам військового управління в особливий 
період та для виконання завдань територіальної оборони;

• організовує комплектування Збройних Сил України, інших військових форму-
вань та відповідних правоохоронних органів військовослужбовцями, призов 
громадян на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеці-
альні збори, накопичення військовонавчених людських ресурсів;
{Абзац тринадцятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згід-

но із Законом№ 662-IV від 03.04.2003}
• проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах 

підтримання у готовності і бойового застосування Збройних Сил України, для 
чого має у своєму складі відповідний структурний підрозділ;
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• організовує підготовку Збройних Сил України до виконання покладених на них 
завдань, здійснює координацію і контроль підготовки інших військових форму-
вань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів до 
виконання завдань з оборони України;

• організовує використання національної системи зв'язку в інтересах оборони, 
здійснює відповідно до закону управління та регулювання в сфері використан-
ня радіочастотного ресурсу, виділеного для цілей оборони;

• організовує застосування засобів державного розпізнавання у державних орга-
нах, Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відпо-
відно до законів України, використання цих засобів на підприємствах, в устано-
вах та організаціях усіх форм власності;

• планує та здійснює контроль за військовими перевезеннями всіх видів у держа-
ві в особливий період, а також перевезеннями, здійснюваними для Збройних 
Сил України у мирний час;

• здійснює в межах своєї компетенції міжнародне військове співробітництво із 
збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві 
за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами, забезпе-
чує підготовку і участь національного контингенту та національного персоналу 
Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
{Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 1003-IV 

від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}
• забезпечує згідно з міжнародними договорами у галузі роззброєння та контр-

олю над озброєннями інспекційну діяльність на території України та поза її 
межами, збирає, опрацьовує інформацію та повідомлення відповідно до цих 
міжнародних договорів незалежно від підлеглості об'єктів інспектування;

• реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
Генеральний штаб Збройних Сил України організовує свою діяльність відповід-

но до Положення, яке затверджує Президент України.

Стаття 12. Завдання інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, та правоохоронних органів

Участь в обороні держави разом із Збройними Силами України беруть у межах 
своїх повноважень інші військові формування, утворені відповідно до законів Украї-
ни, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, а також відповідні правоохоронні органи.

{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-
IV від 03.04.2003, № 3428-IV від 09.02.2006, № 803-VI від 25.12.2008, № 1194-VII від 
09.04.2014}
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Діяльність і управління іншими військовими формуваннями, утвореними відпо-
відно до законів України, та правоохоронними органами, які відповідно до своїх по-
вноважень беруть участь в обороні держави, здійснюються згідно із законодавством.

Інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та відповід-
ні правоохоронні органи:
• узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України їх програми роз-

витку в частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки 
їх органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування 
органам військового управління в особливий період та виконання завдань те-
риторіальної оборони;

• здійснюють під керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України пла-
нування застосування органів управління, з'єднань і частин, призначених для 
підпорядкування органам військового управління Збройних Сил України в осо-
бливий період та виконання завдань територіальної оборони, надають Гене-
ральному штабу Збройних Сил України необхідну для цієї роботи інформацію;

• здійснюють разом із Збройними Силами України підготовку та забезпечують 
готовність до спільних дій з метою оборони, беруть участь у створенні єдиної 
системи управління та всебічного забезпечення на особливий період; узго-
джують з Генеральним штабом оперативно-стратегічні вимоги до озброєння 
та військової техніки, військово-технічного майна, його якісні та кількісні по-
казники, спільно з Міністерством оборони України розробляють державну 
програму розвитку озброєння і військової техніки та формують державне обо-
ронне замовлення;

• узгоджують з Міністерством оборони України програми підготовки військових 
кадрів, вживають заходів щодо оптимізації системи військової освіти;

• беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, в тому чис-
лі допризовній підготовці молоді, підготовці призовників з військово-технічних 
спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово-
патріотичному вихованні громадян України;

• забезпечують здійснення відповідних заходів щодо підготовки території Украї-
ни до оборони;

• беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, сприяють забезпе-
ченню правового режиму воєнного стану;

• сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх 
пріоритетне забезпечення та інші повноваження у сфері оборони України згід-
но із законодавством.
В особливий період відповідним органам військового управління Збройних Сил 

України підпорядковуються визначені в установленому порядку Генеральним шта-
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бом Збройних Сил України органи управління, з'єднання, частини та установи інших 
військових формувань.

Стаття 13. Діяльність центральних та інших органів виконавчої влади у сфері 
оборони

{Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 
25.12.2008}

Міністерства центральні та інші органи виконавчої влади у взаємодії з Міністер-
ством оборони України у межах своїх повноважень:

{Абзац перший частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 803-VI від 25.12.2008}
• організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, спри-

яють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх належ-
не забезпечення за напрямами діяльності;

• узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України та забезпечують 
проведення заходів щодо розвитку системи зв'язку, шляхів, транспорту, інших 
об'єктів інфраструктури і території держави та підготовки своїх галузей до обо-
рони, забезпечують їх територіальну оборону в межах своїх повноважень;

• забезпечують за замовленням Міністерства оборони України, інших централь-
них органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими форму-
ваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними ор-
ганами, підготовку офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, які належать 
до сфери їх управління;

• планують, організовують і контролюють виконання заходів з мобілізаційної 
підготовки відповідних органів управління, установ, організацій і підприємств 
усіх форм власності відповідних галузей національної економіки, створюють і 
утримують визначені Кабінетом Міністрів України резерви матеріальних і фі-
нансових ресурсів;

• організовують роботу, пов'язану з військово-патріотичним вихованням гро-
мадян України, надають допомогу громадським організаціям, діяльність яких 
спрямована на зміцнення обороноздатності держави та військово-патріотичне 
виховання громадян України;

• беруть участь у формуванні та реалізації державних програм розвитку Зброй-
них Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до за-
конів України, та правоохоронних органів, розвитку озброєння і військової тех-
ніки, інших програм (планів) з питань оборони;

• узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України питання використан-
ня повітряного, водного та інформаційного простору держави;
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• організовують розроблення та виконання програм із створення нових і модерні-
зації наявних зразків озброєння та військової техніки, військового майна, ство-
рення виробничих потужностей для їх випуску, набуття досвіду у сфері науки, 
техніки і технологій та впровадження його у виробництво оборонної продукції;

• забезпечують виконання державного оборонного замовлення;
• забезпечують виконання законодавства про соціально-економічний захист гро-

мадян України у зв'язку з проходженням військової служби;
• здійснюють згідно із законодавством інші повноваження у сфері оборони 

України.
Функції органів, які проводять розвідувальну та інформаційно-аналітичну ді-

яльність в інтересах національної безпеки, визначаються Положенням про ці орга-
ни, яке затверджується Президентом України.

Стаття 14. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
державних адміністрацій у сфері оборони

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, 
забезпечуючи на відповідній території виконання підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції 
та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, централь-
них органів виконавчої влади з питань оборони:
• організовують і виконують завдання територіальної оборони;
• вирішують питання організації цивільного захисту, виконання органами управ-

ління у справах цивільного захисту покладених на них завдань;
{Абзац третій частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 803-VI від 25.12.2008}
• організовують надання підприємствами, установами та організаціями 

комунально-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, 
електро- і теплоенергії Збройним Силам України та іншим військовим форму-
ванням на договірних засадах;

• надають у визначеному законодавством порядку частинам, підприємствам, 
установам та організаціям і навчальним закладам Збройних Сил України та ін-
шим військовим формуванням службові приміщення і житлову площу як у мир-
ний, так і у воєнний час;

• організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової 
служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з 
військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, за-
безпечують їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) 
та спеціальні збори і під час мобілізації;
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• виконують передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної підготов-
ки та проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі здійснення 
контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організа-
цій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах і перебувають в управлінні районних і обласних рад або на-
лежать до майна Автономної Республіки Крим чи підприємств, установ та орга-
нізацій усіх форм власності, які в установленому порядку залучаються ними до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

• реалізують право на соціально-економічний та соціально-правовий захист вій-
ськовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а 
також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали без-
вісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили 
в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки;

• здійснюють інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені зако-
нодавством.
В особливий період для керівництва виконанням на відповідній території за-

ходів щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севасто-
поля утворюються ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 
та Севастополя. Положення про ради оборони Автономної Республіки Крим, облас-
тей, міст Києва та Севастополя затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 14 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008}

Стаття 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи 

забезпечують:
• підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчан-

ня у воєнний час;
• приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік 

військовозобов'язаних і призовників;
• призов громадян на строкову військову службу;
• направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
• організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних 

з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним 
захистом;
{Абзац шостий статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 

від 25.12.2008}
• бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
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• проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особли-
вий період;

• здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому 
порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів 
згідно із законодавством;

• вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням час-
тинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим 
військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та 
правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших 
об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-
побутових та інших послуг;

• організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, 
що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та 
інших ресурсів;

• сприяння у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у контр-
ольованих прикордонних районах;

• проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян 
України;

• здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених 
законами.

Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх 
посадових осіб у сфері оборони

Підприємства, установи та організації усіх форм власності:
• виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові до-

слідження та виконують розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у 
готовності мобілізаційні потужності, зберігають матеріальні цінності мобіліза-
ційного резерву;

• здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів 
України, та правоохоронним органам продукції, виконують інші роботи, нада-
ють комунально-побутові та інші послуги, що не входять у державне оборонне 
замовлення;

• здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та 
мобілізації;

• забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів цивільного захисту.
{Абзац п'ятий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 803-VI від 25.12.2008}
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Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
• виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;
• сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призо-
ву на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збо-
ри і під час мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання 
ними військового обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення 
заходів з їх військово-патріотичного виховання;

• несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до 
виконання мобілізаційних завдань, збереження матеріальних цінностей мобі-
лізаційного резерву;

• забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначен-
ням у встановлені строки та за визначеною номенклатурою, а також виконання 
робіт, надання послуг.

Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конститу-
ційним обов'язком громадян України.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби 
за станом здоров'я і віком, а жіночої статі – також за відповідною фаховою підготов-
кою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.

Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та вико-
нують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.

{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-
VII від 17.03.2014}

Громадяни, які проходять державну військову службу та службу у військовому 
резерві у Збройних Силах України, при виконанні обов'язків служби носять військо-
ву форму одягу, їм довічно встановлюються законом військові звання. Порядок по-
збавлення військового звання визначається законом.

{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1127-VII від 17.03.2014}

В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилу-
чення приватного майна та відчуження об'єктів права приватної власності громадян 
з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені 
Кабінетом Міністрів України.

Громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати гро-
мадські організації для сприяння зміцненню оборони держави.
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РОЗДІЛ III. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 

25.12.2008}

Стаття 18. Територіальна оборона України
Територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеці-

альних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями:
• охорони та захисту державного кордону;
• забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, 

органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання 
військ (сил);

• охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій;
• боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними фор-

муваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними 
формуваннями;
{Абзац шостий частини першої статті 18 виключено на підставі Закону 

№ 803-VI від 25.12.2008}
{Абзац сьомий частини першої статті 18 виключено на підставі Закону 

№ 803-VI від 25.12.2008}
• підтримання правового режиму воєнного стану.

Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб 
Збройних Сил України, на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах 
Києві та Севастополі – відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах своїх повноважень.

{Частина друга статті 18 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008}
Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює на-

чальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України.
{Частина третя статті 18 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008}
До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залу-

чаються Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до 
законів України, органи внутрішніх справ, підрозділи Державної спеціальної служби 
транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та 
відповідні правоохоронні органи.

{Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 803-VI від 25.12.2008, № 5404-VI від 02.10.2012, № 1194-VII від 09.04.2014}

Основні завдання, заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони, 
повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів 
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виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи 
їх взаємодії визначаються Положенням про територіальну оборону України, яке за-
тверджує Президент України.

Стаття 19. Цивільний захист України
Цивільний захист України у мирний час здійснюється відповідно до Кодексу ци-

вільного захисту України, а в особливий період та з метою підготовки до нього – з 
урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію 
та правовий режим воєнного стану.

{Стаття 19 в редакції Законів № 803-VI від 25.12.2008, № 5404-VI від 
02.10.2012}

РОЗДІЛ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ УКРАЇНИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про оборону України
Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших 

нормативно-правових актів у сфері оборони України, несуть відповідальність згідно 
із законом.

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін:
• подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів 

України, що випливають з цього Закону;
• розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим 

Законом;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
• забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому 
Закону.

Президент України Л. КРАВЧУК
№ 1932-XII від 6 грудня 1991 року
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Закон України «Про Збройні Сили України»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст. 108) Закон від 06.12.1991 
№ 1934-XII

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст. 108) 
{Вводиться в дію Постановою ВР № 1935-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, № 9, 

ст. 109} 
{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3548-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, 

№ 44, ст. 421}
{В редакції Закону № 2019-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 48, ст. 410} 
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1003-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст. 8 
№ 1740-IV від 03.06.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст. 405 
№ 2341-IV від 13.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст. 188 
№ 328-V від 03.11.2006, ВВР, 2006, № 51, ст. 519 
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст. 78 – зміни діють по 31 груд-

ня 2008 року} 
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст. 253 
№ 803-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст. 258 
№ 1256-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст. 513 
№ 2526-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст. 27 
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст. 63 
№ 4026-VI від 15.11.2011, ВВР, 2012, № 25, ст. 264 
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст. 499}
{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон 

№ 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст. 189}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст. 595 
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст. 871 
№ 1313-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 29, ст. 946} 
Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та обо-

рони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної ста-
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більності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має 
Збройні Сили України із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.

Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх ор-
ганізації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Функції Збройних Сил України 
Збройні Сили України – це військове формування, на яке відповідно до Консти-

туції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності.

Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти Украї-
ни та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у меж-
ах територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у 
заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

{Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 
від 25.12.2008} 

{Частину третю статті 1 виключено на підставі Закону № 4026-VI від 
15.11.2011}

З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до 
закону можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і над-
звичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони держав-
ного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні і 
континентального шельфу України та їх правового оформлення, протидії незакон-
ним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів у відкритому морі, ліквідації надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також 
брати участь у міжнародному військовому співробітництві, міжнародних антитеро-
ристичних, антипіратських та інших міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визна-
чених законодавством України.

{Частина четверта статті 1 в редакції Закону № 4026-VI від 15.11.2011; із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Зброй-
них Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування роз-
відувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та для забезпечен-
ня готовності Збройних Сил України до оборони держави.

{Статтю 1 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 2526-VI від 
21.09.2010}
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Органи військового управління забезпечують неухильне додержання вимог 
Конституції України стосовно того, що Збройні Сили України не можуть бути вико-
ристані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституцій-
ного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.

Ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і началь-
ників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до 
цивільного населення, його майна та навколишнього середовища.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу військовос-
лужбовці несуть відповідальність згідно з законом.

Права і обов'язки військовослужбовців, які залучаються до здійснення заходів, 
передбачених частиною четвертою цієї статті, визначаються законом.

{Частина статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2341-IV від 
13.01.2005, № 4026-VI від 15.11.2011}

Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки в мирний час
З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили, Збройних 

Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та 
бойову техніку для:
• відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих дер-

жавних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється чер-
говими силами;

• припинення порушення державного кордону України повітряними суднами 
збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів), що 
подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або засто-
совують зброю;

• припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі Украї-
ни, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;

• примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;
• забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України завдань щодо 

відсічі можливої збройної агресії проти України, забезпечення недоторкан-
ності повітряного простору та підводного простору в межах територіального 
моря України;

• самозахисту в разі застосування зброї проти них або загрози такого застосуван-
ня, а також у разі будь-яких дій, що можуть призвести до нанесення значних 
матеріальних збитків об'єктам, які прикриваються ними, за місцем дислокації 
чи в районі виконання завдань;

• надання допомоги кораблям (катерам) Морської охорони Державної прикор-
донної служби України у разі застосування зброї проти них або загрози такого 
застосування, а також під час безперервного переслідування, що розпочалося 
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у територіальному морі України, іноземного судна у відкритому морі для при-
мушення його зупинитися;

• відбиття піратських нападів на морські або повітряні судна та осіб, які перебува-
ють на їх борту, захоплення піратських морських або повітряних суден, звільнен-
ня заручників, а також морських або повітряних суден, захоплених піратами, у 
відкритому морі чи в іншому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави;

• забезпечення виконання покладених на з’єднання, військові частини і підроз-
діли Збройних Сил України завдань під час їх застосування в районі проведення 
антитерористичної операції, у разі вчинення терористичного акту в повітряно-
му просторі або територіальному морі України;
{Абзац десятий статті 1-1 в редакції Закону № 1313-VII від 05.06.2014} 

• забезпечення захисту від терористичних посягань об’єктів та майна Збройних 
Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпа-
сів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або 
зберігаються у визначених місцях;
{Абзац статті 1-1 в редакції Закону № 1313-VII від 05.06.2014} 

• забезпечення під час проведення антитерористичної операції виконання за-
вдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних 
формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних 
організацій, участі у затриманні осіб, а також для знешкодження осіб у випад-
ках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників 
антитерористичної операції або інших осіб;
{Абзац статті 1-1 в редакції Закону № 1313-VII від 05.06.2014} 

• забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України завдань у від-
критому морі з протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
Під час залучення до виконання завдань з посилення охорони державно-

го кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні 
з'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України мають право:
• зберігати, застосовувати і використовувати спеціальні засоби та зброю;
• застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку, спеціальні засоби в 

порядку і випадках, передбачених статтею 21 Закону України «Про Державну 
прикордонну службу України».
Застосування і використання зброї та бойової техніки допускається в разі, 

якщо інші заходи виявилися неефективними або застосування таких заходів є не-
можливим.

{Закон доповнено статтею 1-1 згідно із Законом № 4026-VI від 15.11.2011}
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Стаття 2. Правова основа діяльності Збройних Сил України 
Правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей 

Закон, Закон України «Про оборону України», статути Збройних Сил України, інші 
закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні 
договори України, що регулюють відносини в оборонній сфері.

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ  
ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стаття 3. Структура Збройних Сил України 
Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і вій-

ськового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України.
Збройні Сили України мають таку загальну структуру:

• Генеральний штаб Збройних Сил України як головний орган військового 
управління;
{Абзац другий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном № 803-VI від 25.12.2008} 
• види Збройних Сил України – Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-

Морські Сили;
(Абзац третій частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 1740-IV від 03.06.2004)
• з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організа-

ції, що не належать до видів Збройних Сил України.
{Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 803-VI від 25.12.2008} 
Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, 

з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.
{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 25.12.2008}

Стаття 4. Чисельність Збройних Сил України 
Чисельність Збройних Сил України затверджується Верховною Радою України 

за поданням Президента України.
Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства оборони 

України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Комплектування Збройних Сил України
Особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і 

працівників Збройних Сил України, які є громадянами України.
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Окремі посади працівників Збройних Сил України можуть комплектуватися гро-
мадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу у порядку, визначено-
му законом. 

Громадяни України проходять військову службу та виконують військовий 
обов'язок у запасі відповідно до закону.

Громадяни України, які проходять військову службу та службу у військовому 
резерві у Збройних Силах України, складають військову присягу на вірність Україн-
ському народові, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм 
довічно встановлюються законом військові звання.

Порядок позбавлення військового звання визначається законом.
{Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-

VII від 17.03.2014}
Трудові відносини працівників Збройних Сил України регулюються законодав-

ством про працю.

Стаття 6. Дислокація Збройних Сил України 
Органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові на-

вчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України дислокуються на 
території держави або тимчасово за її межами відповідно до завдань оборони, 
стратегічного плану застосування і завдань Збройних Сил України з урахуванням 
військово-адміністративного поділу території України та соціально-економічних 
умов районів дислокації.

План дислокації Збройних Сил України розробляється Генеральним штабом 
Збройних Сил України, узгоджується Міністерством оборони України з Кабінетом 
Міністрів України і затверджується Президентом України.

Передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, 
установ та організацій Збройних Сил України до рівня з'єднання здійснюється за рі-
шенням Міністерства оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів Украї-
ни, а з'єднань – за рішенням Президента України.

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 25.12.2008}

РОЗДІЛ III. КЕРІВНИЦТВО ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 
Керівництво Збройними Силами України в межах, передбачених Конституцією 

України, здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних 
Сил України.
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В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими вій-
ськовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Вер-
ховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Зброй-
них Сил України.

Стаття 8. Керівництво Збройними Силами України 
Міністр оборони України здійснює військово-політичне та адміністративне ке-

рівництво Збройними Силами України, а також інші повноваження, передбачені за-
конодавством.

Військово-політичне керівництво Збройними Силами України – діяльність, 
спрямована на забезпечення реалізації політики держави у Збройних Силах Украї-
ни, політичних та стратегічних цілей у сфері оборони, принципів і напрямів розвитку 
Збройних Сил України.

Адміністративне керівництво Збройними Силами України – діяльність, спря-
мована на всебічне забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, їх функ-
ціонування та розвитку в межах виконання основних завдань державної політики 
у сфері оборони.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України 
здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України. Безпо-
середнє військове керівництво – діяльність, спрямована на здійснення заходів щодо 
розвитку Збройних Сил України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного 
забезпечення, визначення основ їх застосування, а також управління ними.

{Стаття 8 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008}

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України  
стосовно Збройних Сил України 

Кабінет Міністрів України:
• організує підготовку та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Зброй-

них Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм сто-
совно Збройних Сил України, державного оборонного замовлення на поставку 
(закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних 
Сил України, створення недоторканних та мобілізаційних запасів;

• забезпечує постачання Збройним Силам України озброєння, військової техніки, 
енергетичних, матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг 
та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання Зброй-
ними Силами України покладених на них завдань і функцій;

• забезпечує комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мо-
білізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснює заходи, 
пов'язані з підготовкою та призовом громадян на військову службу;
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• встановлює порядок надання Збройним Силам України в управління об'єктів 
державної власності, в тому числі земельних (водних) ділянок, інших при-
родних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного про-
стору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних 
майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших 
об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеоро-
логічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картогра-
фічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили Украї-
ни функцій та завдань як на платній, так і безоплатній основі, у грошовій та 
інших формах розрахунків;

• визначає порядок фінансування Збройних Сил України за рахунок благодійних 
пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної 
готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України;
{Частину першу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 1190-VII від 08.04.2014} 
• встановлює порядок забезпечення справності, технічної придатності та модер-

нізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України;
{Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 1256-VI від 14.04.2009} 

• визначає порядок застосування зброї і бойової техніки з'єднаннями, військо-
вими частинами і підрозділами, у тому числі черговими силами, Збройних Сил 
України в мирний час у разі виконання ними завдань у випадках, визначених 
частиною четвертою статті 1 та статтею 1-1 цього Закону;
{Абзац статті 9 в редакції Закону № 2341-IVвід 13.01.2005; із змінами, вне-

сеними згідно із Законом № 4026-VI від 15.11.2011} 
• забезпечує реалізацію права на соціально-економічний захист військовос-

лужбовців та осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, а також 
членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, 
стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в по-
лон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки;
{Абзац статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 

18.09.2012} 
• регулює економічну та господарську діяльність у Збройних Силах України;
• здійснює відповідно до Конституції і законів України контроль за діяльністю 

Збройних Сил України та інші повноваження щодо забезпечення бойової, мобі-
лізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України.



172 Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: Законодавчі аспекти

Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління 
Збройними Силами України 

Міністерство оборони України: 
• здійснює військово-політичне та адміністративне управління Збройними Сила-

ми України;
• реалізує політику держави у Збройних Силах України, розробляє принципи їх 

будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил України і підготовки їх у 
мирний та воєнний час;

• забезпечує життєдіяльність Збройних Сил України, їх функціонування, бойову 
та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладе-
них на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його 
підготовку, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справ-
ності, технічної придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки, 
матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визна-
ченими Генеральним штабом Збройних Сил України в межах коштів, перед-
бачених Державним бюджетом України, і здійснює контроль за їх ефектив-
ним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах 
Збройних Сил України;
{Абзац четвертий частини першої статті 10 в редакції Закону № 1256-VI від 

14.04.2009} 
• провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність з метою за-

безпечення виконання завдань, які покладені на Збройні Сили України;
• взаємодіє з органами державної влади та громадськими організаціями, контр-

олює дотримання законодавства у Збройних Силах України;
{Абзац шостий частини першої статті 10 в редакції Закону № 1003-IV від 

19.06.2003} 
• розглядає звернення, здійснює прийом громадян з питань, що належать до 

компетенції Міністерства оборони України;
{Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом № 1003-IV 

від 19.06.2003} 
• здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-

політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань 
цивільно-військових відносин з відповідними органами інших держав та між-
народними організаціями;
{Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом № 1003-IV 

від 19.06.2003} 
• здійснює інші повноваження, передбачені законом.
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Забезпечення окремих видів діяльності Збройних Сил України може проводи-
тися державними підприємствами, що створюються у встановленому порядку Мі-
ністерством оборони України.

Організація діяльності Міністерства оборони України визначається законами 
України та Положенням, яке затверджується Президентом України.

{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 
від 25.12.2008; в редакції Закону № 2592-VI від 07.10.2010} 

Функції структурного підрозділу Міністерства оборони України, який проводить 
розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони і безпеки 
держави, визначаються Положенням, яке затверджує Президент України.

РОЗДІЛ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України 
Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:

• вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;
• верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституцій-

них прав і свобод;
• гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;
• поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих 

рішень;
• комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття 

на військову службу за контрактом;
• постійної бойової та мобілізаційної готовності;
• збереження державної таємниці;

{Абзац восьмий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 
від 25.12.2008} 
• виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Україн-

ського народу, додержання військової дисципліни;
• забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового за-

хисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також 
членів їх сімей;

• заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій.

Стаття 12. Основні складові діяльності Збройних Сил України 
Підготовка Збройних Сил України до виконання покладених на них Конститу-

цією України завдань, організація та забезпечення їх виконання, підтримання на 
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належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, виховна робо-
та, збереження життя і здоров'я особового складу, забезпечення законності та вій-
ськової дисципліни у Збройних Силах України здійснюються органами військового 
управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог Консти-
туції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері оборони.

Стаття 13. Мова у Збройних Силах України 

У Збройних Силах України мовою службової діяльності, діловодства та доку-
ментації є державна мова.

Стаття 14. Господарська діяльність у Збройних Силах України 

Збройні Сили України можуть здійснювати господарську діяльність згідно із 
законом.

Земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військови-
ми частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями 
Збройних Сил України, є державною власністю, належать їм на праві оперативного 
управління та звільняються від сплати усіх видів податків відповідно до законів з 
питань оподаткування.

{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI 
від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституцій-
ного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008} 

Особливості правового режиму майна Збройних Сил України визначаються від-
повідним законом.

Стаття 15. Фінансування Збройних Сил України 

Фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів Державно-
го бюджету України. 

Фінансування Збройних Сил України може здійснюватися додатково за рахунок 
благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України.

{Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1190-VII від 
08.04.2014} 

Фінансування витрат Міністерства оборони України на виконання завдань, до 
яких можуть залучатися з'єднання, частини і підрозділи Збройних Сил України, ви-
значених частиною третьою статті 1 цього Закону, здійснюється Кабінетом Міністрів 
України за рахунок коштів, що виділяються у встановленому законом порядку на 
виконання цих завдань, або додаткових коштів (надходжень).
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Контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що стосується 
витрат на забезпечення функціонування Збройних Сил України, здійснюється згідно 
із законом.

Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та 
військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних 
Сил України

{Назва статті 16 в редакції Закону № 1127-VII від 17.03.2014}
Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбов-

ців, ре зервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, та 
військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні 
збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей вій-
ськовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які загинули (померли), 
пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або по-
страждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під 
час виконання службових обов’язків за межами України в порядку військового спів-
робітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

{Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI 
від 18.09.2012; в редакції Закону № 1127-VII від 17.03.2014} 

Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують 
обов’язки служби у військовому резерві, військовозобов’язаних, призваних на на-
вчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, та членів їх сімей здійснюється відпо-
відно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.

{Частина друга статті 16 в редакції Закону № 1127-VII від 17.03.2014} 
Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується відпо-

відно до законодавства про працю, про державну службу, інших нормативно-
правових актів.

{Стаття 16 в редакції Закону № 328-V від 03.11.2006}

Стаття 17. Обмеження політичної діяльності у Збройних Силах України
Військовослужбовці зупиняють членство у політичних партіях та професійних 

спілках на період військової служби.
Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій, за ви-

нятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності 
Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов'язків 
військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків 
військової служби.
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Організація військовослужбовцями та резервістами під час виконання ними 
обов’язків служби у військовому резерві страйків і участь в їх проведенні не до-
пускаються.

{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-
VII від 17.03.2014} 

Військовослужбовці, резервісти на час виконання ними обов’язків служби у 
військовому резерві та працівники Збройних Сил України можуть бути обмежені у 
свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати 
територію України, праві на збирання, використання і поширення інформації відпо-
відно до закону.

{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1127-VII від 17.03.2014} 

Працівники зупиняють членство у політичних партіях на період роботи у Зброй-
них Силах України.

{Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI 
від 25.12.2008} 

Функціонування професійних спілок працівників, які уклали трудовий договір із 
Збройними Силами України, здійснюється відповідно до Закону України «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Організація працівниками Збройних Сил України страйків і участь в їх проведен-
ні не допускаються.

Кожному військовослужбовцю та резервісту гарантується право сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.

{Частина восьма статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-
VII від 17.03.2014} 

Військовослужбовцям та резервістам надається можливість відправляти, одно-
особово чи колективно, релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяль-
ність з додержанням вимог Конституції України та законів України.

{Частина дев'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-
VII від 17.03.2014}

Стаття 18. Контроль і відповідальність за виконання цього Закону 

Контроль за виконанням цього Закону покладається на органи державної вла-
ди, передбачені законами України.

Нагляд за додержанням законності у Збройних Силах України, цивільний демо-
кратичний контроль за діяльністю Збройних Сил України здійснюються відповідно 
до закону.
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РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 16, яка наби-

рає чинності з 2001 року. 
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим 

Законом: 
• подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів Укра-

їни, що випливають з цього Закону;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
• забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать 
цьому Закону.

Президент України Л. КРАВЧУК 
№ 1934-XII від 6 грудня 1991 року
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Закон України «Про організацію  
оборонного планування»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 4, ст. 97)
Цей Закон визначає завдання, принципи, зміст і порядок планування в галузі 

оборони та координації дій органів державної влади в цій сфері.

Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

• Стратегія національної безпеки України – узгоджена за метою, завданнями, 
умовами і засобами довгострокова комплексна програма практичних дій щодо 
забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і дер-
жави від зовнішніх і внутрішніх загроз; 

• Стратегія національної безпеки України є основою для комплексного плануван-
ня діяльності органів державної влади у сфері оборони і національної безпеки;

• Стратегія воєнної безпеки – складова частина Стратегії національної безпеки 
України, яка визначає напрями запобігання та нейтралізації реальних і потен-
ційних загроз національній безпеці України у воєнній сфері;

• стратегічне планування – функція державного управління, що визначає мету, 
завдання, пріоритети та комплекс заходів стосовно реалізації державної полі-
тики у сфері оборони та військового будівництва;

• Стратегічний оборонний бюлетень – концептуальний довгостроковий програм-
ний документ з реформування та розвитку Збройних Сил України та інших скла-
дових Воєнної організації держави;

• оборонне планування – складова частина системи стратегічного планування та 
управління державними ресурсами у сфері оборони, що здійснюється у вста-
новлені законом строки з метою забезпечення необхідного рівня обороноз-
датності держави шляхом обґрунтування перспектив розвитку Збройних Сил 
України та інших військових формувань з урахуванням характеру реальних і 
потенційних загроз у воєнній сфері та економічних можливостей держави, із 
зазначенням конкретних заходів, виконавців та термінів їх реалізації;

• директива з оборонного планування – документ, який визначає основні показ-
ники оборонного планування;

• державні програми розвитку Збройних Сил України та інших військових форму-
вань – програми, що розробляються центральними органами виконавчої влади, 
які здійснюють керівництво військовими формуваннями, з метою визначення 
перспективних цілей, завдань та практичних заходів організаційно-технічного і 
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соціально-економічного характеру щодо розвитку відповідних військових фор-
мувань, з урахуванням визначених строків планування та основних орієнтовних 
показників забезпечення матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами 
(далі – державні ресурси) у сфері оборони.

• Державні програми можуть включати декілька цільових програм;
• основні показники оборонного планування – вихідні дані для оборонного 

планування, які включають завдання мирного та воєнного часу для військо-
вих формувань на плановий період, пріоритетні цілі їх розвитку, перелік осно-
вних оборонних програм, аналіз стану та оцінку тенденцій розвитку військо-
вих формувань, основні (орієнтовні) показники забезпечення потреб оборони 
матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами, мету, завдання, строки, 
порядок розроблення, узгодження та затвердження документів планування, 
інші необхідні дані;

• оборонний бюджет – видатки, передбачені в Державному бюджеті України на 
оборону держави.

Стаття 2. Суб'єкти та об'єкти оборонного планування 
Суб'єктами оборонного планування в межах повноважень, наданих Конституці-

єю і законами України, є:
• Верховна Рада України;
• Президент України;
• Кабінет Міністрів України;
• Рада національної безпеки і оборони України;
• центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними 

Силами України та іншими військовими формуваннями;
• Генеральний штаб Збройних Сил України;
• місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
• урядові комісії, міжгалузеві та відомчі робочі групи. 

Об'єктами оборонного планування є:
• Збройні Сили України, інші військові формування, а також органи виконавчої 

влади, підприємства, установи та організації, діяльність яких може впливати на 
обороноздатність держави.

Стаття 3. Основні принципи оборонного планування 
Оборонне планування здійснюється з метою забезпечення відповідності пер-

спективних і поточних планів, державних програм, дій органів державної влади у 
сфері національної безпеки та оборони засадам державної політики і оборони Укра-
їни на основі:
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• застосування програмно-цільового методу для забезпечення оптимального та 
ефективного використання державних ресурсів;

• системності і паралельності процесу оборонного планування із збереженням 
колегіальності у прийнятті рішень;

• самостійності і відповідальності суб'єктів оборонного планування за визначен-
ня основних показників оборонного планування;

• безперервності управління процесом оборонного планування;
• своєчасності та адекватності заходів захисту національних інтересів України від 

зовнішніх і внутрішніх загроз у воєнній сфері;
• гарантування державою організаційно-технічного, науково-методичного, ін-

формаційного, матеріального та фінансового забезпечення реалізації планів 
і державних програм у сфері оборони та забезпечення їх ефективного ви-
користання;

• установлення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами 
України та іншими військовими формуваннями.

Стаття 4. Основні завдання та види оборонного планування 
Основними завданнями оборонного планування є:

• систематичне проведення, виходячи з засад державної політики у сфері обо-
рони, оцінки реальних і потенційних загроз у воєнній сфері, визначення 
взаємозв'язку між цілями і завданнями діяльності Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань;

• перегляд перспективних і поточних планів розвитку Збройних Сил України та 
інших військових формувань, які базуються на програмно-цільовому методі 
планування;

• створення і підтримання на належному рівні державних ресурсів у сфері оборо-
ни, а також ефективне управління ними для забезпечення розвитку Збройних 
Сил України та інших військових формувань;

• упровадження механізмів ринкової економіки у сфері оборонного планування 
для залучення інвестицій в оборону промисловість.
Оборонне планування поділяється на довгострокове, середньострокове і ко-

роткострокове.
Основоположними документами оборонного планування є:

• законодавчі акти з питань національної безпеки та оборони, а також концепту-
альні документи з питань соціально-економічного розвитку;

• Стратегія національної безпеки України та Стратегія воєнної безпеки;
• Воєнна доктрина України;
• Державна програма розвитку Воєнної організації держави;
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• Завдання Збройним Силам України та іншим військовим формуванням;
• Стратегічний оборонний бюлетень;
• Державна програма розвитку озброєння та військової техніки;
• Державна программа реформування та розвитку оборонно-промислового 

комплексу.

Стаття 5. Довгострокове оборонне планування 
Довгострокове оборонне планування здійснюється з метою визначення (уточ-

нення) засад державної політики у сфері оборони та створення нормативно-правової 
бази для середньострокового і короткострокового оборонного планування.

Довгострокові плани (державні програми) у сфері оборони складаються стро-
ком на 12 років.

Під час здійснення довгострокового оборонного планування:
• Рада національної безпеки і оборони України в межах своєї компетенції, на 

основі Стратегії національної безпеки України вносить Президенту України про-
позиції щодо Стратегії воєнної безпеки, уточнення, в разі потреби, положень 
Воєнної доктрини України, завдань Збройних Сил України та інших військових 
формувань, проекти концепцій і програм їх розвитку та інших документів з пи-
тань національної безпеки і оборони; з питань, що належать до повноважень 
Верховної Ради України, розробляються відповідні законопроекти;

• Президент України, звертаючись до Верховної Ради України з посланням про 
внутрішнє і зовнішнє становище України, визначає, серед іншого, Стратегію на-
ціональної безпеки України та подає, за необхідності, пропозиції про зміни до 
чинних законів з питань національної безпеки і оборони;

• Кабінет Міністрів України, розробляючи макроекономічні показники розви-
тку національної економіки, у тому числі оборонно-промислового комплексу, 
визначає матеріальні, фінансові і людські ресурси для гарантованого забез-
печення потреб оборони, прогнозні показники видатків Державного бюджету 
України на оборону з урахуванням орієнтовних показників обсягів державного 
оборонного замовлення, узагальнює пропозиції щодо порядку стратегічного та 
оборонного планування, мобілізаційної підготовки, підготовки території дер-
жави до оборони на випадок воєнної загрози, організує розробку і попередньо 
схвалює проекти Концепції і Державної програми розвитку Воєнної організації 
держави, проекти концепцій і державних програм розвитку Збройних Сил Укра-
їни, інших складових Воєнної організації держави та вносить їх на розгляд Ради 
національної безпеки і оборони України;

• центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними 
Силами України, іншими військовими формуваннями, розробляють проекти 
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державних програм розвитку цих формувань та подають їх на затвердження в 
порядку, встановленому законом.
Довгострокове оборонне планування є основою для середньострокового і ко-

роткострокового планування.

Стаття 6. Середньострокове оборонне планування
Середньострокове оборонне планування здійснюється з метою визначення 

комплексу заходів організаційно-технічного і соціально-економічного характеру, що 
забезпечують підтримання необхідного рівня обороноздатності держави на плано-
вий період. Середньострокові плани (державні програми) у сфері оборони склада-
ються строком на шість років.

Під час здійснення середньострокового оборонного планування:
• Кабінет Міністрів України затверджує основні завдання центральних органів ви-

конавчої влади у сфері оборони, концепції та державні цільові програми, про-
гнозні показники видатків Державного бюджету України на оборону з ураху-
ванням орієнтовних показників обсягів державного оборонного замовлення;

• центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними 
Силами України, іншими військовими формуваннями, на основі затверджених 
Президентом України концепцій розвитку відповідних військових формувань 
розробляють проекти державних програм розвитку цих формувань та подають 
їх на затвердження в порядку, встановленому законом.
Міністерство оборони України разом з іншими центральними органами вико-

навчої влади, що здійснюють керівництво відповідними військовими формування-
ми, видає директиву або інший нормативний документ з організації оборонного 
планування.

У разі потреби зазначеними центральними органами виконавчої влади роз-
робляються і вносяться на затвердження Кабінету Міністрів України плани-графіки 
виконання державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових 
формувань, а також забезпечення їх відповідними ресурсами.

Стаття 7. Короткострокове оборонне планування 
Короткострокове оборонне планування передбачає щорічну розробку планів 

утримання та розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань на 
два роки, в яких деталізуються та конкретизуються і, за необхідності, коригуються 
у встановленому порядку державні програми розвитку Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань.

Під час здійснення короткострокового оборонного планування:
• Рада національної безпеки і оборони України бере участь у розгляді проек-

ту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із 
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забезпеченням національної безпеки і оборони України, та вносить Прези-
денту України пропозиції щодо матеріального, фінансового, кадрового, орга-
нізаційного та іншого забезпечення виконання заходів у сфері національної 
безпеки і оборони;

• Кабінет Міністрів України уточнює на наступні два роки прогнозні показники 
видатків Державного бюджету України на оборону з урахуванням обсягів дер-
жавного оборонного замовлення, передбачає у проекті Закону України про 
Державний бюджет України, який подається Верховній Раді України, показники 
видатків на національну оборону та обсягів державного оборонного замовлен-
ня на наступний бюджетний рік з урахуванням відповідного рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України, здійснює контроль за виконанням держав-
них програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань;

• центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними 
Силами України, іншими військовими формуваннями, розробляють плани 
утримання та розвитку відповідних військових формувань, бюджетні запити 
та сукупність документів державного оборонного замовлення на наступний 
бюджетний рік, а також пропозиції до проекту Державного бюджету України 
та проекту основних показників державного оборонного замовлення на дру-
гий наступний рік;

• короткострокові плани утримання та розвитку військових формувань затвер-
джуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади, 
який здійснює керівництво ними.

Стаття 8. Координація заходів і контроль у сфері оборонного планування 
Координація заходів і контроль у сфері оборонного планування здійснюються 

Радою національної безпеки і оборони України.
Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяють-

ся на оборону держави, від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.
Кабінет Міністрів України організовує розробку, виконання і здійснює контроль 

за виконанням державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво 
Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, щороку подають 
до Кабінету Міністрів України у встановлені терміни звіт про стан оборонного плану-
вання, виконання оборонного бюджету та державних програм розвитку відповідних 
військових формувань.

У рамках оборонного планування для забезпечення формування і розроблення 
спільних засад виконання завдань оборонного планування, здійснення ефективної 
координації та взаємодії між центральними і місцевими органами виконавчої влади 
під час виконання цих завдань Кабінетом Міністрів України можуть утворюватися 
урядові комісії, міжгалузеві та відомчі робочі групи.
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Стаття 9. Оборонний огляд 
Оборонний огляд – процедура оцінки стану і готовності Збройних Сил України 

та інших військових формувань до виконання завдань у сфері оборони, за результа-
тами якої розробляється Стратегічний оборонний бюлетень та здійснюються заходи, 
спрямовані на зміцнення обороноздатності держави.

Рішення про проведення оборонного огляду приймаються Радою національ-
ної безпеки і оборони України та вводяться в дію указами Президента України. 
Кабінет Міністрів України організовує і контролює проведення оборонного огляду 
центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими держав-
ними органами.

Організація розробки Стратегічного оборонного бюлетеня покладається на 
Раду національної безпеки і оборони України, яка подає Стратегічний оборонний 
бюлетень на схвалення Президентові України.

Стаття 10. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України: 
• забезпечити розробку і впровадження механізму та методології бюджетного 

фінансування стратегічного, у тому числі оборонного, планування;
• у тримісячний строк подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведен-

ня у відповідність із цим Законом інших законодавчих актів України;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
• забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому 
Закону.
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