Уряд схвалив проект Указу Президента «Про затвердження Річної
національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік»

Під час свого засідання Уряд схвалив проект Указу Президента України
«Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна
– НАТО на 2019 рік». Документ передано на розгляд Президентові. Проект
розроблено Міністерством закордонних справ України спільно з Урядовим
офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів.
«Цей документ ми з вами ухвалюємо в зовсім іншому вигляді, ніж ми це
робили протягом багатьох років, починаючи з Бухарестського саміту 2008
року. Нарешті він є стратегічним і системним. Ми протягом кількох років
вдосконалювали його структуру та зміст і нарешті вийшли на зовсім новий
формат, який побудований за логічним ланцюгом, де є зазначені наші
стратегічні цілі, є конкретні завдання на конкретний рік для досягнення цих
цілей», – сказала під час засідання Уряду Віце-прем`єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна КлимпушЦинцадзе.
Під час консультацій з українською стороною керівництво НАТО
позитивно оцінило нове бачення Уряду під час формування РНП і високо
оцінило інноваційні підходи до розроблення цього важливого стратегічного
документа реформ.
«Цей документ уперше унеможливлює потрапляння до нього
формалістичних і зайвих завдань і заходів. Ми вперше запроваджуємо
показники ефективності – індикатори виконання. Це дасть нам можливість
ефективніше просуватися і стратегічно зближуватися з Північноатлантичним
альянсом і виконувати ті завдання, які необхідні для забезпечення

ефективної, цілеспрямованої і планомірної роботи для підготовки нашого
членства в НАТО, як це вже передбачено українським законодавством і,
сподіваюся, буде передбачено українською Конституцією», – зазначила Віцепрем`єр-міністр, закликавши членів Уряду підтримати проект Указу і
тримати підготовку держави до членства в Північноатлантичному альянсі у
центрі уваги.
Довідково
Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО (РНП) є
програмою стратегічних реформ та інших заходів, необхідних для
забезпечення ефективної, цілеспрямованої та системної підготовки України
до членства в НАТО. Основний акцент в РНП зроблений на досягненні
відповідності критеріям членства в НАТО, зміцненні демократії, політичній,
економічній, судовій реформах, реформах виборчого законодавства, освіти,
науки, охорони здоров’я, зростанні економіки, боротьбі з корупцією,
підвищенні добробуту громадян, а також реформі сектору безпеки та
оборони – відповідно до рекомендацій Альянсу, а також переведенні
Збройних Сил на стандарти НАТО.
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