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,Щубенська MicbKa рада
рiвненськоi областi

35600, PiBHeHcbKa обл., 
-

м. Щубно, вул. Замкова, 4

На Ns 5609/05-02-L4l21 вiд 21.|2.202|

Шановнi депутати,Щубенськоi MicbKoi рали!

За дорученнjIм Кабiнету MiHicTpiB Украiни у MiHicTepcTBi оборони Украiни ,

опрацьовано звернення дегryтатiв Щубенськоi MicbKoi рали до BepxoBнoi Ради
Украiни, Президента Украiни Володимира ЗЕJIЕНСЬКОГО, Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни щодо вIdутрiшнъоi i зовнiшньоi полiтики держави.

Перш за все, керiвництво IVIiHicTepcTBa оборони УщраТни висловлюс Вам
вдяLIнiсть за активну громадянську позицiю та небайдужiсть до питань
обороноздатностi Украiни !

В межах компетенцii MiHicTepcTBa оборони Украiни iнформусмо.
Щодо фiнансування Збройних Сил Украihи
Законом Украiни "Про Щержавний бюджет Украiни на 2022 piK" -

MiHicTepcTBy оборони Украiни затверджено видатки в cyMi 133,5 млрд гРиВень
(2,49Уо ВВП), що на 12 млрд гривень бiльше, нiж у 202| роцi, з них:

84,0 млрд грн або 63,6Оh - витрати на персонztл,

28,4 млрд грн або 2|,5О/о - iнвестицii в озброеншI та вiйськову TexHiKy,

5,8 млрл грн або 4,4О/о - iнвестицii в iнфраструIсгуру;
14,0 млрл грн або l0,5 О^- ексlrпуатацiйнi витрати.

У порiвняннi з 202Т роком видатки збiльшено на 15,9 млрд грн, З них:

10,2 млрл црн спрямовано на грошове забезпеченнrI та утримання збiльшеНОi

чисельностi Збройних Сил у зв'язку iз прийняттям Закону Украiни "ПРО ОСнОВи'

нацiонального спротиву",
5,'7 млрд грн на закупiвлпо (молернiзацiю) ракетного озброення та

озброення Вiйськово-Морських Сил (вiдповiдно до рiшення Ради нацiональноi
безпеки i оборони Украi$дrякедвийнято 20 J ро*у).

За рахунок BнyTpi-rfliyФMffiffi йних Сил УкраТни на
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2022 piK видатки на утриманнrI персонаry в порiвняннi з 2а2| роком збiльшено
на|6Yо, на закупiвrшо озброеннrI та боеприпасiв - на25О/о.

Щодо закупiвлi сучасного озбросння та вiйськовоi технiки
Щержавним бюджетом Украiни на2022 piK за напрямом закупiвлi нового та

модернiзованого озброення та вiйськовоi технiки передбачено фiнансовий
ресурс у обсязi 28,44 млрд гривень, що на 5,7 млрд гривенъ бiльше у порiвняннi
з2O2Т роком (22,'74 млрд гривень).

Пiд зазначений фiнансовий ресурс заплановано :

закупiвлю нових i модернiзованих зразкiв озбросння i вiйськовоi технiки
(ОВТ) та проведення дослiдно-конструкторських робiт вiдповiдно до Щержавноi
цiльовоi оборонноi програми розвитку озбросння та вiйськовоi технiки на перiод
до 2026 року;

закупiвлю нових i модернiзованих зразкiв ОВТ та проведення дослiдно-
конструкторсъких робiт вiдповiдно ло Програми розвитку ракетного озброення,
а саме забезпеченнlI гIостачаннrI KoMImeKciB 'Непryн" та ракет до нього, ракет
"Вiльха", "Вiльха-М" та модернiзованих реактивних систем "Смерч",
протитанкових ракетних комплексiв та ракет до них,

продовженнrI решriзацii Програми пiдвищення обороноздатностi пiд
державнi гарантii на2020 piK, а саме закупiвля 3-х лiтакiв АН-178-100Р;

будiвництво кораблiв тигrу "ADA" та зенiтних ракетних комплексiв до них;
постачаншI безпiлотних розвiдувально-ударних авiацiйних комплексiв

Bayraktar:
забезпечення розвитку системи зв'язку, захисту iнформацii та кiбернетичноi

безпеки в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi.
При цьому, вiдповiдно до рiшення Ради нацiональноi безпеки i оборони

УкраТни "Про пропозицiТ до проекгу Закону Украiни "Про ffержавний бюджет
Украiни на 2022 piк"" по статтях, пов'язаних iз забезпеченням нацiональноi
безпеки i оборони Украiни", введеного в дiю Указом Президента Украiни вiд 20
вересшI 2021' року Np 47'l12021, прiоритетним
Морських Сил Збройних Сил Украiни.

напрямом е розвиток Вiйськово-

Bci заходи з розвитку ОВТ (вiдповiдно до Закоrry Украiни "Про обороннi
закупiвлi") вкrrючено до зведеного трирiчного плану закупiвель на 2022-2024

роки.
Щодо пiдвищення заробiтно[ плати i видаткiв на забезпечення

вiйськовослужбовцiв, соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та членiв ix
сiмей

УдосконzlпеншI системи грошового забезпечення вiйськовос.lryжбовцiв з

ypaxyBaHHrIM краrцого досвiду провiдних iноземних держав здiйснюсться
вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 13 жовтнrI 202I року Ns 532 "Про

MiHicTepcTBoM оборони Украiни з метою заохочення громадян Украiни до
проходженшt вiйськовоi служби за контрактом розроблено проект Закону



Украiни "Про внесення змiн до Законiв Украiни "Про соцiальний i правовий
захист вiйсъковослгужбовцiв та членiв ix сiмей" щодо заохочення цромадян
Украiни до проходженш[ вiйськовоi служби за контрактом, полiпшення
соцiального i правового захисту вiйськовослужбовцiв та членiв ixHix сiмей,
захисry вiйськовослужбовцiв в iнформацiйному цросторi та збереження ixHboi

регryтачii як полiтично неупереджених", яr*Iй зареестровано у Верховнiй Радi
Украiни 29 квiтня 202| року за Ns 5448.

Законопроектом передбачено врегуJIювати TaKi питання :

надати додатковi гарантii соцiального захисry особам, якi проходять сlrужбу

у вiйськовому резервi, на речове та продовольче забезпечення, щорiчний
медиtIний огляд та право ixHix дiтей на забезпечення мiсцями в дитячих закJIадах

за мiсцем проживання;
надати вiйськовослryжбовцям право на догляд за хворою дитиною BiKoM до

14 poKiB, звiльняючи iх вiд виконання службових обов'язкiв на перiод, протягом
якого дитина потребуе догJuIду в домашнiх умовах за висновком лiкаря або

встановити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихlдними днrIми дJuI

категорiй вiйськовосrц.жбовцiв, KpiM вiйськовослryжбовцiв строковоi

врегулювати питаннrI щодо обмежень з поширеннrI вiйськовослужбовцями

у засобах масовоi iнформацii вiдомостей, якi дозвоJIяютъ визначити
геопросторовi данi про вiйськовi об'€кти, вiйськовi частини,
вiйськовослryжбовцiв пiд час виконаншt покJIадених на них завдань, характер цих
зzlвдzlнъ.

За y.lacTi MiHicTepcTBa оборони Украiни KoMiTeToM BepxoBHoi Ради Украiни
з IIитань нацiональноi безпеки, оборони та розвiдки розроблено проект Закону
Украiни "Про BHeceHHlI змiн до Закону Украiни "Про соцiальний i правовий
зzlхист вiйськовослужбовцiв та членiв iх сiмей"" (ресстрацiйний Ns 2343 вiд
29.Т0.20|9), який 14 сiчня 2020 року прийнято Верховною Радою Украiни за

основу та пiдготовлено до другого читання.
Законопр оектом передбачаеться :

розширити перелiк вiдпусток, що надаються пiд час дii особливого перiоду,
зокрема вiдпустки на навчання та вiдпустки }часникам бойових дiй;

надати можливiсть вiйоьковослужбовцям замirповати частину щорiчноi
ocHoBHoi вiдпустки грошовою компенсацiею;

визначати мiнiма-гlьний розмiр пооадового окJIаду та окJIаду за вiйськовим
званЕям зzшежно вiд прожиткового MiHiMyMy, встановленого на 1 сiчня
кzrлендарного року.

перебувае в стацiонарi;

Bcix
вiйськовоi служби;

Щодо перепрограмування стратегiчноi дiяльностi
оборони Украiни з урахуванням зовнiшнiх викликiв та
вiйськового агресора Росiйськоi Федерацii

MiHicTepcTBa
загроз з боку
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В с}л{аснID( yмoBrtx дJIя Украiни створешuI надiйноi, функцiональноiсистеми нацiональноi безпеки виправдано i небезпiдставно, адже виникненшI
загроз, пов'язаних iз геополiтичними змiнами, полiтичним тиском та агресiею збо*у Росiйськоi Федерацii, вимагас негайного та дiсвого реагуваннlI. YKpaiHa
повинна IIрагнути i вiдстоювати забезпеченнrI саме нацiональЕих iHTepeciB.

Для забезпеченIш cyBepeHiTery, цiлiсностi та IIедоторканостi територii
Украiни здiйснюеться низка пiдготовчих заходiв, одним з яких е удосконаленнrIзаконодавства та визначеннlI основних прiоритетiв стратегii дiялъностi органiв
державноТ влади у сферi оборони.

Щ od о yd оскон алення закон odan сmв а
KoMiTeToM Верховноi Ради Украiни з питаIIь нацiональноi безпеки, оборони

та розвiдки було прийнято рiшення створити робочу групу, основним завданням
яко1 cTilлo удосконаленшI законодавства у сферi нацiоналъноi безпеки та
оборони. На сьогоднi розроблено проект ЗакЬну УкраТни "Про BHeceHHrI змiн до
деяких законодавчих akTiB Украiни з питанъ нацiональноi безпеки i оборони
щодо посиленшt демократиtIного цивiлъного контроJIю над Збройними СиlrамиУкраiни, удоскончlJIення питанъ вiйськового керiв""цruu та процедур
оборонного Iшанування".

Законопроект передбачае BHeceHHrI змiн у 17 Законiв УкраТни та Повiтряний
кодекс Украiни, а саме:

"Про нацiоналъну безпеку Украiни'';
"Про оборону Украiни";
"Про Збройнi Сили Украiни";
"Про соцiальний irrPo СОЦlztЛЬНИЙ t ПРаВОВИЙ Захист вiйськовослужбовцiв та.шенiв i;
"Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу']
"Про мобiлiзацiйrrу пiдготовку та мобiлiзацiю'';-
"Про Концепцiю Нацi ональноi програми iнформатизацii'' ;"Про Раду нацiоналъноi безпеки i оборони Уфаiни'';
__Цро 

Вiйськову службу правопорядку у Зброiiних Силах Уrqраiни'';
"Про Щержавну спецiальлту
"Про Щержавну службу

Украtни";

службу транспорry";
спецiа-гrьного зв'язку та захисту iнформацii

полiтики iз забезпеченнlI державного
окупованих територiях у Донецькiй та

"Про центрztпънi органи виконавчоi влади'';
"Про Кабiнет MiHicTpiB УкраIни'';
"Про правовий режим военного стану'',
"Про державну слцrжбу";
"Про особливоотi державноi

cyBepeHiTery Украiни на тимчасово
Луганськiй областях";

"про запобiганнrl та протидiю лега-гriзацii (вiдмиванrшо) доходiв, одержаних
злочинним шJUжом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдженшIзброi масового знищення".

lшенlв 1х сiмей",

Прийняття законопроекry дозволить :



вlдщрити можJIивостi до трансформацii оборонних iнстиryцiй на ocHoBi
евроатлантичних норм та встановленшt вiдповiдних взаемовiдносин мiж
оновленИми оборОнними iнституцiями Украiни;

впровадити перспективну систему об'еднаного керiвництва та вiйсъкового
управлiннll, визначену Стратегiчним оборонним бюлетЁнем Украiни;

сформувати правову основу дгIя визначеншI пiдзвiтносri, Ъiд.rовiдальностi
та повноважень кJIючових посадових осiб: MiHicTpaLa rr\,бttuЕалtснъ кIIючових посадових осtб: MiHicTpa оборони Украiни,

|:::_::::of:jУ:l"a Збройних Сил Украiни; начzшьника генераJIьного штабу
Збройних Сил Украiни, командувачiв
командувача об'еднаних сиlr Збройних
вiдносини мiж ними.

видiв, окремих родiв вiйськ (сил);
Сил Украiни, а також урегуJIювати

З 1 сiчня 2022 року набув чинностi закон "Про основи нацiонаrrьного
СПРОТИВУ". ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОну нацiоналъний спротив е скJIадовою частиною
всеохопЛюючоi оборони держави, що вкJIючае в себе комплекс заходiв дгrямаксимilJIьно широкого заJýцIенIUI |ромаДян Украiни до забезпеченшI BoeHHot
безпеки' cyBepeHiTeTy i територiалrьноi цiлi."о.ri краiни' стримування i вiдсiчi
агресii.

зазначений Закон врегульовуе питання розвитку територiальноi оборони,
органiзацii Руху опору i вiдповiднот пi!готовки цромадян Украiни донацiонального спротиву, Що с невiд'емною скJIадовоi всеохогrлrюючоi оборони
держави на всiй територiI Украiни.

загальне керiвництво нацiон€tлъним спротивом буде здiйсrповати Президент
Украiни. Скгlадовими нацiонаIIъного спротиву е територiа_пьна оборЪна, рухсIIротивУ та пiдгоТовка цромадян Украiни до нацiон-ur,о.Ь спротиву. iuоо"й у
рамкаХ територiШrьноi оборони дозволено створення доброволъчих формуваньтериторiаrrьних гр омад.

Згiдно з Законом 1 сiчняЗгrдно з Законом 1 сiчня 2022 року розпоч€lлося:
формуваннrI В ykpaiHi нацiонального спротиву;
сприrIннrI максИмчlJIьнО широкомУ заIцлIеннЮ населення до дiй,

спрямованих на забезпеченнrI cyBepeHiTery i територiа-гrьноi цiлiсностi держави;
визначення завдань територiальноi оборони, руху опору i пiдготовки

громадян Укратни до нацiонаlтьного спротиву;
встitновленн,I порядку органiзацii, пiдготовки та веденшI територiагъноi

оборони i руху опору;
yHopMyBaHHrI повноважень органiв державноi' влади та мiсцевого

самовряДуваннrI з питанъ нацiонального спротиву;
визначення засад фiнансуваншI i матерiалъного забезпеченнrI нацiонаrrъного

спротиву та забезпеченнrI соцiального захисту вiйськовослужбовцiв i
добровольцiв Сил територiальноi оборони Збройних Сил Украiни та осiб, якi
виконуютъ завдання руху опору.

Щоdо сmраmеziчнuх doKyMeHmiB у сферi оборонu
На сьогОднi оснОвниМ докуменТом довгострокового IшануваннrI у сферi

нацiональнот безпеки е Стратегiя нацiональноi безпеки Украiни, яка була 
"uaдa"uв дiЮ УказоМ Президента Украiни NsЗ92l202О L4 ".р..Й 20iDO року. Стратегiя
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визначае IIIJIяхи досягнення цiлей i реалiзачii прiоритетiв державноi полiтики у
сферi нацiональноi бозпеки, военнiй сферi, сферах оборони i вiйськового
будiвництва. Вона розроблена Еа виконання вимог Закону Украiни "про
нацiональну безпеку Украiни".

На викоНаннlI основних положень Стратегii нащiональноi безпеки Украiни

розроблено та 25 березня 202I року Указом Президента Украiни Nb121/202|

затверджено рiшення Ради нацiонаrrъноi безпеки i оборони Украiни "про
Стратегiю военноi безпеки Украiни".

головною метою Стратегii BocHHoi безпеки Украiни е завчасЕо пlдготовлена

та всебiчно забезпечена всеохоплююча оборона Украiни на засадах стримування,

стiйкостi та взаемодii, що забезпечуе военну безпеку, cyBepeHiTeT i територiалъну

цiлiснiстъ держави, сприrIе iнтеграцii Украiни в свроатлантичний безпековий

простiр та набутгю tlпенства в нАто, передбачае активну участь у мiжнародних
операцiях з пiдтримzшнrl миру i безпеки.

ВсеохогtlпоючаобороНаГIереДбачаеЗаш}лIеншIВсъоГоПоТенцlzшУДерЖаВиТа
суспiльства на всiй територii краiни з використанням ycix наявних сил i засобiв.

Указом Президента Украiни вiд 7'7 вересня 202Т року Ns4'73l2027 "ПрО

рiшення Ради нацiональноi безпеки i оборони Украiни вiд 20 серпнrI 2а2| року
"Про Стратегiчний оборонний бюлетень Украiни" затвердженО та

iмrшементовано Стратегiчний оборонний бюлетень Украiни. Стратегiчний
оборонний бюлетень Украiни визначае:

ocHoBHi нагIрями реалiзачii BocHHoi полiтики Украiни в KoHTeKcTi

всеохоIшюючоi оборони Украiни;
перспекТивIIУ моделъ Збройнrтх Сил Украiни та iнших скJIадових сил

оборони i вимоги до ii побудови, мiсiю та вiзiю сил оборони зрulзка 2030 року;
ocHoBHi спромоЖностi сил обоРони, яких необхiдно досягти;
стратегiчнi цiлi розвиткУ сил оборони на перiод до 2025 РокУ, ocHoBHi

завдання та очiкуванi резулътати iх досягненнrI.
На виконаннlI вимог Закону Украiни "Про оборону Украiни" розроблено

Iшzш оборони Украiни, який затверджено Указом Президента Украiни вiд

5 rдrстопада2O2Т року.
Таким чином, MiHicTepcTBo оборони Украiни докJIадае значних зусиль щодо

удосконiшення стратегiчних документiв, якi унормовують дiяльнiсть органiв

державноi влади, мiсцевого самоврядуваннrI для успiшноi реалiзацii державноi
полiтики у сферi оборони.
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