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НАКАЗ

_______________

м. КИЇВ

№ 166
№ _________ ^

Про
затвердження
Програми
заходів щодо відновлення та
впровадження
національних
бойових традицій у Збройних
Силах України
Відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборон/ пропаганди їхньої символіки”, указів Президента України
від 13 к о ш т 2015 року № 580/2015 “Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - І020 роки”,
від 22 січня 2016 року №17/2016 “Про заходи з відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917 - 1921 років’'' та Плану дій щодо впровадження
оборонної реформи у 2016 -2020 роках (ДОРОЖНЯ КАРТА ОБОРОННОЇ
РЕФОтМІ-І), затвердженою Міністром оборони України 15 серпня 2016 року,
з метою відновлення та впровадження національних бойових традицій у
Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

і. Затвердити Програму заходів щодо відновлення та впровадження
національних бойових традицій у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсипки.

Начальник Генерального штабу -1
Збройних Сил України
генерал армії У країни

В.М.МУЖЕНКО

з- 451-2017
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального штабу
Збройних Сил України
25.04.2018 № 166
Програма
заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій
у Збройних Силах України

1. Загальні положення
Процес реформування Збройних Сил України в умовах відбиття
збройної російської агресії потребує визначення чітких національних
ідеологічних та світоглядних орієнтирів, спрямованих на формування у
військовослужбовців свідомого виконання завдань щодо захисту
Української держави.
Актуальність цієї проблеми обумовлена повільним впровадженням у
діяльність військ (сил) національних бойових традицій, які мають стати
ідеологічним підґрунтям усієї системи підготовки та застосування Збройних
Сил України. Причинами такого стану справ стали ряд об’єктивних і
суб’єктивних моментів, які негативно вплинули на зазначений вище процес,
а саме:
створення Збройних Сил України відбувалось на основі механічного
прийняття до їх складу фрагментальних частин армії і флоту колишнього
СРСР, які до 1991 року дислокувались (базувались) на території України. Як
наслідок, нинішня українська армія отримала у спадок ідеологеми не
існуючої держави (СРСР), правонаступником якої оголошено РФ, котра є
країною-агресором по відношенню до України;
тривала невизначеність ідеологічних орієнтирів гуманітарної політики
після проголошення незалежності України. Це призвело до уповільнення
процесів формування національної ідентичності, появи стійких тенденцій до
так званого містечкового патріотизму в регіонах тощо. Зазначене значно
послабило морально-психологічну готовність українського суспільства та
особового складу Збройних Сил України до адекватних дій, особливо на
початковому етапі російської агресії, зокрема в Криму і на Донбасі;
цілеспрямована культивація бойових традицій імперського і
радянського періодів, а також сучасної російської армії на тлі відсутності
адекватного українського теле-радіо продукту. Зазначене здійснювалось
через необмежену присутність до 2014 року в інформаційному просторі
України російського медіа-продукту, не вимушеним споживачем якого
ставав, у тому числі, і особовий склад Збройних Сил України;
відсутність дорожньої карти відновлення та впровадження
національних бойових традицій в систему діяльності Збройних Сил України
за участі усієї управлінської вертикалі Міністерства оборони України.
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Разом з тим, позитивні зміни, які останнім часом відбулись в державі і
в Збройних Силах України, створили необхідні умови для активізації цієї
роботи у військах (силах).
Йдеться, насамперед, про видання цільових нормативних актів щодо
декомунізації усіх сфер суспільно-політичного життя країни, відновлення
роботи Українського інституту національної пам’яті, заборону трансляції
теле-радіопрограм РФ, надання підтримки державним та громадським
інституціям, які опікуються питаннями відновлення національно-історичної
спадщини країни тощо.
Цьому також сприяє розгорнута у Збройних Силах України робота,
спрямована на наповнення ідеологічної складової діяльності оборонного
відомства національним змістом. З цієї метою в систему підготовки військ
(сил) введено новий предмет навчання “національно-патріотична
підготовка”; впорядковані процеси присвоєння нових почесних
найменувань військовим частинам (закладам) та відходу від пам’ятних дат
армії колишнього СРСР; закладені підвалени щодо впровадження нових
елементів військової символіки на національних бойових традиціях тощо.
Водночас, ефективність зазначеної роботи є недостатньою через
відсутність комплексного підходу до її практичної реалізації і потребує
взаємоузгоджених за єдиним задумом і часом дій, які мають забезпечити
безумовне виконання цього завдання в межах виконання Програми
відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних
Силах України.
Головне призначення цієї Програми - сформувати єдині стандарти
діяльності у сфері відновлення та впровадження національних бойових
традицій та інструментів їх реалізації у Збройних Силах України.
Ключовими суб’єктами виконання цього завдання є офіцерський і
сержантський склад, який повинен бути взірцем національної свідомості,
активним провідником державної ідеології серед підпорядкованого
особового складу.
2.
Порядок реалізації Програми заходів щодо відновлення
впровадження національних бойових традицій у Збройних Силах України
Реалізація заходів щодо відновлення та впровадження національних
бойових традицій має здійснюватися в рамках нормативно-правових актів у
сфері національно-патріотичного виховання, якими передбачається:
забезпечити демонтаж (ліквідацію) залишків комуністичного
тоталітарного режиму, визначеного Законом України “Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного
режимів та заборону пропаганди їхньої символіки” на військових об’єктах,
(відповідальні командування видів Збройних Сил Укранш,
окремих родів військ (сил), керівники органів військового управління,
що мають у підпорядкуванні військові частини, Головне квартирно-
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експлуатаційне управління Збройних Сил України (за згодою), термін до ЗО квітня 2018 року);
запровадити в бойовому бюлетені Головного управління моральнопсихологічного забезпечення Збройних Сил України “Народжені вільними”
постійно діючу рубрику - “українська мілітарна історія” (відповідальне Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил
України, термін - до ЗО квітня 2018 року);
вивчити можливість впровадження нового елементу військової
символіки (корогва, почесний стяг тощо), зокрема порядку та механізмів
його нормативного закріплення (відповідальне - Головне управління
розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил
України (за згодою), термін - до ЗО квітня 2018 року);
у разі знаходження на військових об’єктах елементів символіки
радянської епохи, які перебувають на балансі органів місцевої влади,
спрямувати необхідні заявки у зацікавлені державні установи щодо їх
демонтажу відповідно до законодавства України (відповідальні командування видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил),
керівники органів військового управління, що мають у підпорядкуванні
військові частини, термін - до 14 травня 2018 року);
провести роботу щодо укладення Меморандуму про співробітництво
між Генеральним штабом Збройних Сил України та громадською
організацією “Центр мілітарної історії” (відповідальне - Головне
управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України,
термін - до ЗО квітня 2018 року);
вивчити досвід європейських країн, які здобули та захистили від
збройної агресії свою незалежність у XX столітті, зокрема Фінляндії та
Хорватії з питань відновлення та впровадження у збройних силах цих
держав національно-історичних традицій. Отримані матеріали довести до
зацікавлених органів військового управління, що відповідають за
планування та проведення заходів, спрямованих на впровадження в систему
діяльності Збройних Сил України національних бойових традицій
(відповідальне - Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних
Сил України, термін - до ЗО травня 2018 року);
відпрацювати проект наказу Генерального штабу Збройних Сил
України “Про кімнати традицій у Збройних Силах України” (відповідальне
- Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил
України, термін - до 4 травня 2018 року);
запровадити розробку та систематичне видання методичних
матеріалів для
проведення
цільових
інформувань у
військах
(силах), присвячених відзначенню основних пам’ятних дат з історії
українського державотворення (відповідальне - Воєнно-наукове управління
Генерального штабу Збройних Сил України, термін - до 11 червня 2018
року);
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розробити та виготовити тематичні експозиційні виставки, які
відображають історію розвитку українського війська та його основних
компонентів. їх демонстрацію приурочити до пам’ятних дат з історії
українського державотворення та війська (відповідальне - Головне
управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України,
термін - до 15 серпня 2018 року);
забезпечити необхідне інформаційне супроводження заходів щодо
відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних
Силах України (відповідальне - Управління комунікацій та преси
Міністерства оборони України (за згодою), Головне управління
морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, термін протягом 2018-2019 років);
розробити тематику
національно-патріотичної
підготовки
з
урахуванням відзначення значимих пам’ятних дат з історії національного
державотворення та українського війська (відповідальні - Головне
морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, Воєннонаукове управління Генерального штабу Збройних Сил України, термін впродовж 2019 - 2021 років);
організувати роботу та контроль за приведенням музейних експозицій
з історії виду, роду військ (сил), військових частин у відповідність із
Законом “Про декомунізацію” обов’язком відображенням подій, пов’язаних
з історією українського державотворення та війська, а також участю
відповідного військового організму у відбитті російської збройної агресії
(відповідальні - командування видів Збройних Сил України, окремих родів
військ (сил), керівники органів військового управління, що мають у
підпорядкуванні військові частини, термін - до ЗО грудня 2018 року);
забезпечити участь підпорядкованих військ (сил) за територіальним
принципом у проведенні спільних з органами державної влади
пам’ятних заходів в межах відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917-1921 років” (відповідальні - командування видів Збройних
Сил України, окремих родів військ (сил), керівники органів військового
управління, що мають у підпорядкуванні військові частини, термін до 15 грудня 2021 року);
організувати наукове супроводження реалізації практичних завдань,
визначених заходами програмою відновлення та впровадження
національних бойових традицій у Збройних Силах України (відповідальні Департамент військової освіти, соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України (за згодою), Воєнно-наукове управління
Генерального штабу Збройних Сил України, термін - протягом 2018 - 2019
років);
залучити до виконання завдань Програми заходів відновлення
та впровадження національних бойових традицій у Збройних Силах України
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потенціал Міністерства культури України, Міністерства освіти України,
Інституту національної пам’яті України, органів державної влади, громадських
організацій патріотичного спрямування (відповідальні - Департамент
військової освіти, соціальної та гуманітарної політики Міністерства
оборони України (за згодою), Головне управління морально-психологічного
забезпечення Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил
України, окремих родів військ (сил), керівництво органів військового
управління, що мають у підпорядкуванні військові частини, термін протягом 2018 - 2021 років);
розробити військово-історичний календар на 2019 рік, в якому
відобразити основні ювілейні події воєнної історії нашої країни, військовопрофесійні і пам’ятні дні, біографії видатних українських військових діячів
(відповідальне - Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних
Сил України, термін - до 15 грудня 2018 року).
3. Очікувані результати
Результатом реалізації цієї Програми стане:
створення системи ідеологічного впливу на особовий склад Збройних
Сил
України,
яка забезпечує
глибоке
усвідомлення
кожним
військовослужбовцем необхідності збереження та розвитку національних
бойових традицій;
подолання негативних явищ у Збройних Силах України, пов’язаних із
тривалою культивацією
ідеологічних цінностей, які уособлювали
пострадянське минуле нашого народу;
підвищення іміджу та авторитету Збройних Сил України у
суспільстві.
4. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів та
джерела фінансування
Видатки на виконання заходів Програми здійснюються за рахунок
бюджетних асигнувань Міністерства оборони України за відповідною
бюджетною програмою (підпрограмою).

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення
Збройних Сил Україні
генерал-майор
О.Л.ГРУНТКОВСЫСИЙ

