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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ У ПЕРІОД
ВІД 2016 ДО 2018 РР.
У статті проаналізовано нормативно-правові акти у сфері
соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України в сучасних умовах у період від 2016
до 2018 рр., їхня імплементація та контроль планів і програм
відповідних реформ; надано оцінку стану досягнення конкретних показників цих реформ та запропоновано пропозиції
стосовно вдосконалення правового регулювання в цій сфері.
Ключові слова: правове регулювання; реформування; сектор
безпеки й оборони України; соціальне та медичне забезпечення; державні закупівлі; нормативно-правові акти України.

Постановка проблеми. В умовах формування України як демократичної, соціальної та правової держави велике значення має аналіз нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України в сучасних умовах у період від 2016 до 2018 рр. Обравши курс на інтеграцію до Європейського
Союзу, Україна зобов’язалася перед своїм народом і європейською спільнотою докорінно
реформувати всі сфери суспільного життя, зокрема й власну систему нормативно-правових
актів.
В основу нової концепції оборони держави, як і забезпечення її національної безпеки загалом, покладено принцип об’єднання оперативних спроможностей Збройних Сил
України (далі ― ЗСУ), інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних
органів і спеціальних служб (далі ― сили оборони) для забезпечення своєчасного, адекватного й комплексного реагування на сучасні воєнні загрози.
Тому актуальність дослідження аналізу нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України, їхня імплементація та контроль планів і програм відповідних реформ, пропозиції стосовно вдосконалення правового регулювання в цій сфері є актуальним і своєчасним, має наукове та практичне значення.
© Діміч А. В., 2019
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України
відображені в публікаціях М. Д. Бойка, Н. Б. Болотіної, Е. С. Дмитренко, Ю. П. Дмитренка,
М. Л. Погребицького, С. М. Прилипка, В. В. Сокуренка, Б. І. Сташківа М. П. Стрельбицького,
С. О. Устинова та інших науковців. Але низку проблем у зазначеній сфері дотепер не вирішено, що можливо зробити, охарактеризувавши прийняті нормативно-правові акти в сучасних умовах.
Метою статті є здійснення системного аналізу та узагальнення нормативноправових актів у сфері соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й
оборони України в сучасних умовах у період від 2016 до 2018 рр. та формування пропозицій стосовно вдосконалення правового регулювання в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Розвиток правової демократичної України зумовлює
зростання ролі права, оскільки воно створює для цього необхідні умови: упорядкованість,
визначеність, організованість та динамічність суспільних відносин. Це безпосередньо стосується і нормативно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України, у якому практично втілюється єдність діяльності
та структури апарату управління. Тому в повному обсязі необхідно використовувати можливості правових засобів і насамперед нормативного масиву не тільки для надійного функціонування системи управління, а й для цілеспрямованого зростання його ефективності
[1, с. 33].
У сучасних умовах постійних змін і політичної нестабільності актуальною є проблема нормативно-правового регулювання соціального забезпечення військовослужбовців
сектору безпеки й оборони України в період від 2016 до 2018 рр. Адже від ефективної нормативно-правової регламентації залежить вплив на всі сфери суспільства. Тому за допомогою норм права, закріплених у відповідних нормативно-правових актах, суб’єкти сектору безпеки й оборони України можуть не тільки функціонувати у встановлених законодавством межах, а й «ефективно» вирішувати завдання, які перед ними постають. Саме право
повинно чітко врегульовувати діяльність зазначених органів, наділяти їх відповідними повноваженнями, необхідними для адміністрування, визначати їхні завдання та функції.
З метою впровадження оборонної реформи в Україні наказом Міністерства оборони
України (далі ― МОУ) створено Комітет реформ Міністерства оборони України та ЗСУ
(далі ― Комітет реформ), затверджено його положення і склад [2]. Названий орган здійснює моніторинг процесу та оцінку ступеня виконання заходів оборонної реформи, спрямовує діяльність структурних підрозділів Міністерства оборони України, ЗСУ та інших складових сил оборони з виконання заходів оборонної реформи.
Завдяки тому, що до складу Комітету реформ, крім представників складових сил
оборони, увійшли представники громадських організацій, волонтери, радники від державчленів НАТО, народні депутати України, громадським суспільством повною мірою має
бути реалізовано принцип демократичного цивільного контролю над ЗСУ та забезпечено
прозорість прийняття та виконання рішень у сфері оборони.
Збройний конфлікт на сході України, що супроводжується значними людськими
жертвами, анексія Російською Федерацією Криму виявили низку серйозних проблем у медичному забезпеченні військ і викликали необхідність опрацювання та затвердження базових нормативно-правових актів стосовно медичного забезпечення військовослужбовців у
мирний час, під час кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, та особливо в
сучасних умовах.
З метою розвитку системи медичного забезпечення ЗСУ, організації заходів із надання медичної допомоги пораненим, їхнього лікування для збереження життя та відновлення
боєздатності, у 2016 році було опрацьовано низку державних нормативно-правових актів в
окресленій сфері, що дало змогу:
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–
визначити порядок планування медичного забезпечення застосування військ
(сил) та надання психіатричної допомоги; часові обмеження надання медичної допомоги;
схему організації системи лікувально-евакуаційних заходів, медичного сортування
поранених та хворих; класифікацію загальних утрат особового складу [3];
–
унормувати питання надання медичної допомоги у військово-медичних
закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями [4];
–
упорядкувати питання медичної евакуації поранених і хворих ЗСУ на
особливий період [5].
Водночас багатогранність завдань реабілітації постраждалих в Операції Об’єднаних
сил (далі ― ООС) (у 2014–2018 рр. ― АТО) вимагає ефективного функціонування цієї системи, що передусім потребує вдосконалення та розвитку нормативно-правового забезпечення у сфері реабілітації учасників ООС та постраждалих під час її проведення.
Так, у 2016 році підзаконними актами Президента України та Кабінету Міністрів
України (далі ― КМУ) здійснено таке:
–
призначено Уповноваженого Президента України з питань реабілітації
учасників ООС, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під
час участі в ООС та затверджено Положення про нього [6];
–
прийнято рішення про утворення Міжвідомчого координаційного центру
соціально-трудової реабілітації учасників ООС, які одержали поранення, контузію,
каліцтво або інше захворювання під час участі в ООС [7];
–
упорядковано механізм використання коштів, що надійшли з Трастового
фонду НАТО, для надання допомоги українським військовослужбовцям, котрі виконують
обов’язок нині, звільненим військовослужбовцям та цивільному персоналу СБО України,
травмованим під час участі в ООС [8].
Важливим фактором успішного виконання військовослужбовцями ЗСУ завдань за
призначенням, зокрема під час ООС, є забезпечення високого рівня мотивації громадян до
проходження військової служби, складовою якого є належний рівень грошового забезпечення військовослужбовців.
Під час проведення аналізу встановлено, що вже на початку 2016 року КМУ передав свої повноваження в питаннях визначення розміру винагород військовослужбовцям,
особам рядового й начальницького складу та поліцейським в особливий період та під час
проведення ООС керівникам відповідних складових сил оборони [9].
З урахуванням наведеного вище у 2016 році на державному рівні було впорядковано та визначено розміри виплати винагород військовослужбовцям за безпосередню участь
у воєнних конфліктах чи ООС, інших заходах в умовах особливого періоду. Зазначеним
документом також було передбачено виплату військовослужбовцям винагород за успішне
виконання бойового завдання у складі військової частини (підрозділу, групи) та знищення
(захоплення) техніки [10].
Разом з тим в Україні з 1 січня 2016 року було суттєво підвищено розмір грошового
забезпечення військовослужбовцям складових сил оборони, зокрема у ЗСУ, шляхом збільшення розміру їхньої щомісячної премії, при цьому командирам військових частин було
надано право на часткове її позбавлення до 50% [11].
У 2016 році в рамках оборонної реформи продовжувалося вдосконалення нормативно-правової бази з питань спеціального захисту військовослужбовців, інших громадян
України, учасників ООС, та членів їхніх сімей, що дало змогу: по-перше, уточнити критерії надання статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в ООС
[12]; по-друге, упорядкувати роботу комісій МОУ та ЗСУ стосовно вирішення питань про
визнання громадян учасниками бойових дій [13]; по-третє, надати соціальну підтримку
членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час участі в ООС, або отримали при цьому інвалідність, зокрема стосовно їхнього медичного забезпечення та надання одноразової грошової допомоги [14].
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Окрім того, з метою покращення функціонування системи забезпечення соціальних
прав і свобод військовослужбовців, інших громадян України, іноземців, учасників ООС, та
членів їхніх сімей, у 2016 році було внесено зміни до чинного законодавства України, що
дозволило надати додаткові пільги для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, санаторно-курортного лікування та пенсійного забезпечення.
Важливим убачається і той факт, що стало можливим для дітей загиблих учасників ООС отримати безкоштовну вищу освіту шляхом зарахування до вищих навчальних
закладів на місця державного замовлення [15].
Запроваджено механізм самостійного обрання учасниками ООС путівки до санаторіїв з огляду на їхні захворювання, а також забезпечено безоплатними путівками осіб, які
супроводжують військовослужбовців, що тимчасово втратили здатність до самостійного
пересування та самообслуговування внаслідок поранення або захворювання [16].
Зменшено пенсійний вік деяким категоріям громадян України ― учасникам ООС, а
також дружинам (чоловікам) та батькам указаних громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в ООС,
забезпечення її проведення [17].
Поміж усіх питань соціального захисту військовослужбовців питання житлового забезпечення останнім часом стають дедалі гострішими. Це зумовлено насамперед проблемами їхнього правового регулювання та браком коштів на будівництво житла.
З цією метою КМУ у 2016 році було опрацьовано понад 20 нормативно-правових
актів (постанов, розпоряджень) у вказаній сфері, що дало змогу, по-перше, посилити контроль за використанням коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового й начальницького складу; по-друге,
надати їм право отримувати грошову компенсацію на вирішення житлового питання.
Варто зазначити, що приєднання України до Європейського освітнього простору, з
одного боку, та досвід застосування військ (сил) ЗСУ в ООС, а також необхідність погодження стандартів військової освіти із сучасними вимогами військово-професійної діяльності офіцерів, з іншого боку, вимагають значних змін у системі військової освіти як однієї
з ключових ланок стабільного розвитку СБО України.
З цією метою в МОУ 2016 року було продовжено оптимізацію мережі вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів
(далі ― ВВНЗ і ВНП ВНЗ), зокрема реорганізовано факультет Військово-Морських Сил
Національного університету «Одеська морська академія» шляхом перетворення його в Інститут Військово-Морських Сил цього ж університету [17].
До того ж спільними наказами Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України було нормативно врегульовано
порядок організації військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у ВВНЗ і ВНП ВНЗ та проведення їхньої атестації.
У зв’язку з необхідністю проведення ротації особового складу в районі проведення ООС, а також доукомплектування вакантних посад осіб офіцерського складу у військових частинах та органах військового управління, рішенням КМУ у 2016 році було здійснено достроковий випуск курсантів та слухачів ВВНЗ і ВНП ВНЗ сил оборони [18].
Разом з тим вивчення бойового досвіду застосування військових частин (підрозділів) в ООС на сході України надало поштовх до подальшого розвитку нормативноправової бази з питань підготовки військ (сил). Так, у 2016 р. наказом МОУ було затверджено Концепцію підготовки ЗСУ, що визначає мету, принципи та складові процесу підготовки. Відтепер підготовка ЗСУ планується та проводиться за єдиним форматом, адаптованим до провідних країн-членів НАТО [19].
З метою забезпечення формування військового резерву людських ресурсів (далі ―
ВРЛР) з урахуванням набутого досвіду у створенні військового оперативного резерву
12
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першої черги, рішенням КМУ було вдосконалено структуру ВРЛР та умови залучення до
його відповідних категорій військовозобов’язаних [20].
Подальшим кроком у цьому напрямку роботи стало прийняття державних нормативно-правових актів із питань військово-транспортного обов’язку в особливий період та
впорядкування організації і ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних. Прийняття КМУ таких рішень дало змогу належним чином здійснювати військовий облік транспортних засобів, а також кількісного та якісного складу призовників і
військовозобов’язаних, бронювання їх на період мобілізації та на воєнний час, здійснювати контроль за виконанням посадовими особами, призовниками й військовозобов’язаними
встановлених правил військового обліку громадян України [21]. Але проблемні питання
стосовно призову залишаються і на сьогодні, поміж них такі, як: 1) вручення повістки призовнику; 2) послаблення патріотичних настроїв; 3) відсутність креативної популяризації і
мотивації (пільги, фінанси та преференції, відповідне логістичне забезпечення), а також
підвищення престижу військової служби та іміджу ЗСУ в суспільстві; 4) поширення у ЗМІ
негативної інформації про службу в армії; 5) низький рівень довіри до військкоматів тощо.
Слід зауважити, що за порушення призовниками правил військового обліку, неявку
на виклик до військкомату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган відомостей, а також порушення порядку проходження навчальних зборів передбачено
штраф ― від п’яти до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85–119 грн), а
при повторному протягом року порушенні він складатиме 170–255 грн.
Акцентуємо увагу й на тому, що завдяки успішній реалізації ЗСУ та інших військових формувань завдань професіоналізації війська (протягом 2016 року було прийнято на
військову службу за контрактом близько 70 000 осіб) та поступовій заміні мобілізованих
військовослужбовців на більш мотивованих добровольців ― контрактників ― у 2016 році
указами Президента України було звільнено в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, призваних під час другої та третьої черг часткової мобілізації, що проводились у 2015 році. Усі звільнені в запас військовослужбовці в
обов’язковому порядку були зараховані до оперативного військового резерву першої черги
[23; 24].
З метою вирішення нагальних проблем комплектування ЗСУ Указом Президента
України у 2016 році затверджено зміни до Положення про проходження військової служби
громадянами України військової служби у ЗСУ, а саме:
– керівникам органів військового управління ЗСУ та начальникам ВВНЗ (двадцяти
посадовим особам) надано право прийому офіцерів запасу на військову службу за
контрактом;
– розширено повноваження командирів військових частин, з’єднань, а також
керівників органів військового управління ЗСУ щодо присвоєння чергових військових
звань, призначення на посади та звільнення військовослужбовців із військової служби [25].
Прийнятим у цьому ж році рішенням КМУ було вдосконалено порядок комплектування військ, щонайперше за рахунок підготовлених професіоналів, які мають бойовий досвід. Таким рішенням передбачено, що бойові військові частини комплектуватимуться переважно контрактниками та резервістами, що мають досвід участі в ООС. Потенціал військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації та звільнилися після року служби,
буде використаний у разі загострення обстановки для укомплектування військових частин
бойового складу. Це також сприятиме якісному комплектуванню загонів територіальної
оборони, організаційне ядро яких складатимуть підготовлені резервісти [26].
Крім того, у МОУ 2016 року було прийнято низку нормативно-правових актів, які
дали змогу розпочати створення сучасної системи кадрового менеджменту та її головної
складової підсистеми управління кар’єрою військовослужбовців. Так, для побудови ефективної системи управління кар’єрою військовослужбовців, упровадження прозорої та доброчесної системи підбору, розстановки та призначення особового складу на посади:
13
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–
суттєво вдосконалено механізм прийому громадян України на військову службу
за контрактом в особливий період [27];
–
сформовано погляди та визначені основні напрями на становлення
професійного сержантського та старшинського складу ЗСУ, стратегії їхнього розвитку
[28], поміж яких ― гендерна політика в арміях та силових структурах;
–
удосконалено систему атестування військовослужбовців та формування резерву
кандидатів для просування по службі за рейтинговим принципом як у мирний час, так і в
особливий період [29].
Позитивним результатом першого року оборонної реформи є і те, що більшість її
цілей та завдань здійснювалася з урахуванням конкретних підходів, принципів, процедур і
стандартів держав-членів НАТО, а також бойового досвіду, набутого силами оборони під
час проведення ООС на сході України.
Варто наголосити, що розпочата у 2017 році робота із закріплення середньострокового бюджетного планування, що передбачено середньостроковим планом дій Уряду до
2020 р., стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017–
2020 роки, і є одним із пріоритетних напрямків роботи Уряду [33].
Також у 2017 році було визначено План утримання та розвитку ЗСУ на 2018–2020
роки, який містить сім стратегічних цілей розвитку з детальним фінансово-економічним
обґрунтуванням кожної цілі (завдання) [34].
Треба звернути увагу на те, що до 2018 року практично був відсутній механізм реалізації права на психічну реабілітацію постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, через нормативно-правове регулювання.
Саме тому 2018 року, ураховуючи стратегію реформування системи надання послуг в
умовах децентралізації та з метою наближення послуг до їхніх отримувачів, виникла нагальна
необхідність оптимізації системи державних видатків на реалізацію відповідної бюджетної
програми, що було реалізовано шляхом удосконалення нормативно-правової бази.
В основу розробленого механізму закладено принципи «гроші ходять за людиною»
та децентралізації надання таких послуг, що вже довели свою ефективність під час реалізації у 2017 році заходів із санаторно-курортного лікування.
У межах визначеного процесу психологічної реабілітації планується не лікування,
що потребує медичного втручання, а заходи профілактики та попередження посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що дозволить його попередити.
У рамках сучасного механізму заходи стосовно психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, через нормативно-правове
регулювання здійснюються відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, якими затверджено: 1) «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях» [35]; 2) «Порядок проведення психологічної реабілітації, постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» [36]; 3) «Порядок виплати грошової
компенсації вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад» [37].
Разом з тим на виконання наведених постанов Міністерством соціальної політики
України прийнято відповідні накази, які врегульовують питання логістичного забезпечення
психологічної реабілітації зазначеної категорії осіб, а саме: «Про затвердження Вимог до
суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психо14
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логічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів» [38]; «Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих
учасників Революції Гідності у 2018 році» [39]; «Про затвердження Стандарту психологічної
діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» [40]; «Про затвердження
примірного договору про надання послуг із психологічної реабілітації» [41].
Важливим убачається і той факт, що у 2018 році прийнято Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469-VIII, зокрема яким регламентується
обсяг видатків на фінансування сектору безпеки й оборони, що має становити не менше 5
відсотків запланованого обсягу внутрішнього валового продукту, з яких не менше 3 відсотків ― на фінансування сил оборони [ст. 35, 30].
Актуальним є і те, що бажано завершити процес унормування питання стосовно податків українців, що 5 років надходили до бюджету України для військового збору
(37,9 млрд грн). На думку автора, було б доречним ці фінансові ресурси перераховувати
для соціального захисту військовослужбовців, зокрема започаткувати, на кшталт американського досвіду, для військовослужбовців сектору безпеки й оборони України програму
«Подорож мрії», гранд на освіту в будь-якому навчальному закладі світу тощо.
Також варто звернути увагу на гендерну рівність. У 2018 році було прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах
України та інших військових формуваннях» від 06.09.2018 р. № 2523-VIII [31]. Зазначеним
актом унесено зміни до низки положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та до пункту 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Цими змінами й доповненнями надано особам обох статей рівні можливості щодо укладення
контракту на проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на
військовій службі. Законом також закріплено принцип, за яким жінки мають проходити
військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і
військових звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової
служби, зокрема скасовано обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у
добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів.
Окремої уваги заслуговує створення у 2018 році Міністерства у справах ветеранів.
Так, 27 лютого 2018 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства у справах
ветеранів ― центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни». 28 листопада
2018 р. КМУ ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів, штатна
структура якого складатиметься із 325 осіб, що пришвидшить соціальну адаптацію військовослужбовців і буде дієвим інструментарієм для продовження ефективної роботи Трастового фонду НАТО зі зміни військової кар’єри на професійну цивільну у 2019 році в
Україні [32].
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, прийняті у 2016–2018 рр.
законодавчі та інші нормативно-правові акти із забезпечення оборонної реформи створили
відповідні умови для виконання силами оборони завдань за призначенням, сформували основні пріоритети сучасної системи гарантування національної безпеки України, що дало змогу в
окреслений період реалізувати принцип демократичного цивільного контролю над силами
оборони та забезпечити прозорість прийняття рішень у сфері оборони, удосконалити систему
управління ними, наростити спроможності, покращити їхнє логістичне та медичне забезпечення, оновити концептуальні та програмні документи оборонного планування та управління
ресурсами, створити умови для розвитку системи кадрового менеджменту.
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Подальші наукові дослідження в зазначеній сфері будуть стосуватися продовольчого та медичного забезпечення суб'єктів логістичного забезпечення державної безпеки
України.
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И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В ПЕРИОД С 2016 ПО 2018 ГГ.
В статье проанализированы нормативно-правовые акты в сфере социального обеспечения военнослужащих сектора безопасности и обороны Украины в современных условиях в период с 2016 по 2018
гг., их имплементация и контроль планов, программ соответствующих реформ; дана оценка состояния достижения конкретных результатов этих реформ и предложены пути решения относительно
усовершенствования правового регулирования в данной сфере.
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ANALYSIS OF LEGAL ACTS IN THE FIELD OF SOCIAL SECURITY
FOR MILITARY PERSONNEL OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR
OF UKRAINE IN THE CURRENT CONDITIONS
IN THE PERIOD FROM 2016 TO 2018
The article analyzes the legal acts in the field of social security of military personnel of the security and defense
sector of Ukraine in the current conditions from 2016 to 2018, their implementation and control of plans and
programs of relevant reforms, assesses the status of achievement the specific indicators of these reforms and
gives proposals on improving legal regulation in this area. It is proved that the legislative and other normativelegal acts on defense reform adopted in the state during the analyzed period created the necessary conditions
for fulfilling the tasks of the defense by purpose, formed the main priorities of the modern system of national
security of Ukraine, which made it possible to implement the principle of democratic in the analyzed period.
Civilian control of the defense forces and ensure transparency of decision-making in the field of defense,
improve their management system, increase their capacity to improve their logistics and medical support, to
update the conceptual and program documents of the defense planning and resource management, to create
conditions for the development of human resource management.
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government procurement; regulatory acts of Ukraine.

Надійшла до редколегії 29.08.2019

21

