
Аналіз Законопроєкту №4210
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної

безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над
Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами
оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони»

Незалежною антикорупційною комісією з питань оборони (НАКО) проведела аналіз
проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного
контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва
силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони».

Встановлено, що запропонований законопроєкт направлений на інтеграцію
українського та євроатлантичного законодавства у сферах безпеки та оборони,
визначення правових засад демократичного цивільного контролю над Збройними
Силами України, військового керівництва та процедур оборонного планування, а також
запровадження комплексного підходу та оптимізації процесів планування у сферах
національної безпеки і оборони.

Загалом НАКО підтримує більшість основних положень даного законопроєкту.
Більше того, вище зазначений нормативно-правовий акт розроблено з метою реалізації
стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі
та в Організації Північноатлантичного договору шляхом створення правової бази
трансформації інституційної моделі оборони України за принципами та нормами
держав-членів НАТО.

Варто зазначити, що важливими позитивними положеннями законопроєкту є
деталізація вимог призначати на посади Міністра оборони, його першого заступника та
заступників цивільних осіб, при чому з моменту звільнення таких осіб з військової служби
має пройти не менше 5 років.

На думку НАКО, така норма відповідає принципам демократичного цивільного
контролю, прийнятого в державах-членах НАТО та ЄС, і є критично важливою для
нормального функціонування системи військового управління, в тому числі і в
умовах війни.



Основні положення прийнятого за основу акта:

1. запровадження нової термінології - наведені визначення таким поняттям як
«відповідальність у сферах національної безпеки і оборони», «генерування військ
(сил)», «застосування військ (сил)», «підзвітність у сфері безпеки і оборони»,
«повноваження у сферах національної безпеки і оборони», «спроможності сил
оборони», «логістика» та інші; 

2. розмежування понять «керівництво», «військове керівництво» та «управління
військами (силами)»; уточнення складу сектору безпеки і оборони; 

3. надання повноважень Президенту України щодо погодження кандидатур
відповідного суб’єкта призначення на посади військового командування
Збройних Сил України та інших військових формувань рівня командувача роду
військ (сил), визначення переліку цих посад та порядку погодження кандидатур; 

4. визначення складових системи Міністерства оборони України (дозволить
розмежувати чисельність Збройних Сил України від інших складових); посилення
ролі нормативно-правових актів Міністерства оборони України з оборонних
питань, які стають обов’язковими для виконання всіма посадовими особами та
державними органами України; 

5. визначення повноважень, підзвітності і відповідальності Головнокомандувача
Збройних Сил України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
командувачів видів, окремих родів військ (сил), командувача Об’єднаних сил
Збройних Сил України та інших посадових осіб вищого військового
командування; 

6. надання повноважень Міністру оборони України здійснювати призначення та
звільнення з посад командувачів окремих родів військ (сил), а також першого
заступника та заступників Голови Адміністрації Державної спеціальної служби
транспорту; 

7. створення умов для прискорення прийняття рішення про створення Військової
поліції; 

8. уточнення переліку документів довгострокового планування: Стратегії
національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії
зовнішньополітичної діяльності України та Національної розвідувальної
програми; затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня України
Міністром оборони України; запровадження інших стратегій, як документів
стратегічного планування діяльності державних органів, які розробляються та
затверджуються відповідними керівниками після затвердження Стратегії
національної безпеки України; 



9. визначення порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями,
військовими частинами, підрозділами і військовослужбовцями Збройних Сил
України, особовим складом інших складових сил оборони під час виконання
ними завдань з відсічі збройної агресії; 

10. запровадження умов для комплектування військових посад апарату Міністерства
оборони України та інших підпорядкованих структур військовослужбовцями на
ротаційній основі, з терміном проходження служби не більше чотирьох років;
запровадження кодів військових рангів НАТО по відношенню до військових звань
України; встановлення загальної чисельності Військової служби правопорядку у
кількості 4000 осіб (поза межами чисельності Збройних Сил України);
запровадження обмежень щодо призначення на посади Міністра оборони
України та його заступників для осіб, які до призначення на посади проходили
військову службу та після звільнення з якої пройшло менше 5 років тощо.

ВИСНОВОК

Проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного
контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва
силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони» у
редакції першого читання реалізує багато позицій щодо імплементації в українське
законодавство норм демократичного цивільного контролю, термінології та положень
законодавства країн-членів НАТО.

Водночас, питання оборонного планування та закупівель потребують детальнішого
аналізу відповідно до актуальної редакції законопроєкту.


