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ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
З ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Науковий 
центр запобігання 
корупції у секторі 

безпеки та оборони 
Національного Університету 

оборони України 
ім. І. Черняховського

Військова служба 
правопорядку у Збройних 

Силах України

• попередження, виявлення, припи-
нення злочинів та інших правопору-
шень, участь у проведенні профілак-
тичної роботи;

• припинення адміністративних право-
порушень;

• виявлення причин та умов, що спри-
яють вчиненню правопорушень, вжи-
вання заходів щодо їх усунення

комплексна робота з виховання добро-
чесності та запобігання корупції в обо-
ронному секторі, яка включає в себе 
проведення навчальних курсів, здійс-
нення наукових досліджень та участь 
у розробці нормативно- правових актів 
на анти корупційну тематику

• Сприяння у реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

• Здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, закладів, установ, 
підприємств та організацій;

• Сприяння врахуванню Міністерством оборони України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у військовій сфері

• запобігання порушен-
ням законодавства та 
корупційним проявам;

• виявлення порушень, 
моніторинг заходів щодо 
їх усунення та притяг-
нення до відповідально-
сті винних осіб;

• участь у побудові добро-
чесності

виявлення та запобіган ня ко-
рупції в апараті Міноборони 
та ЗС України, органах 
військового управління всіх 
рівнів, на суб’єктах гос-
подарської діяльності, які 
входять до сфери управління 
Міноборони

Комісія з моніторингу 
та координації виконання 
Антикорупційної програми 

Міністерства оборони 
України

МІНІСТР 
ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ

Громадська рада при 
Міністерстві оборони 

України

Департамент 
внутрішнього аудиту 

та фінансового контролю

Управління 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Міноборони



Подолання корупції є одним із пріоритетних 
напрямів діяльності Міністерства оборони 
України

Корупція стоїть на заваді надійному захисту країни. Міністерство 
оборони України ставить собі за мету подолання корупції шляхом 
об’єднання зусиль керівництва Міністерства оборони України, 
органів військового управління Збройних Сил України, науко во- 
дослідних установ та громадських (неурядових) організацій, 
спрямованих на усунення корупційних ризиків, та реалізацію 
пріоритетних напрямів антикорупційної політики, шляхом:

1. Створення дієвого інституціонального механізму запобігання 
корупції у Міністерстві оборони України, органах військового 
управління усіх рівнів, Збройних Силах України, посилення 
спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, 
в установах та організаціях, які належать до сфери управління 
Міністерства оборони України.

2. Зміцнення кадрової політики, забезпечення доброчесності 
військовослужбовців та цивільного персоналу, формування 
негативного ставлення до корупції.

3. Нетерпимість до вчинення корупційних правопорушень 
у ході забезпечення виконання завдань із захисту суверенітету 
та територіальної цілісності України, участі підрозділів Збройних 
Сил України у міжнародних заходах з підтримання миру.

4. Усунення корупційних чинників та реформування процедур 
державних закупівель.

5. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, 
забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, роз-
витку та підтримки системи внутрішнього контролю, зміцнення 
інституційної спроможності внутрішнього аудиту.

6. Забезпечення умов для повідомлень про факти порушення 
вимог антикорупційного законодавства, застосування ефектив-
них та стримуючих заходів до осіб, які причетні до корупційних 
правопорушень.

7. Забезпечення відкритості та прозорості, участі громадськості 
у заходах щодо запобігання корупції.

Міністр оборони України генерал армії України
Полторак Степан Тимофійович
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ 
КОРУПЦІЇ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ

Система запобігання та виявлення 
корупції в Міноборони та ЗС України

Міністерство оборони України є першим серед центральних органів виконавчої влади, яким 
розроблено власну Антикорупційну програму на 2015 – 2017 роки

Антикорупційну програму Міністерства оборони України на 2015 – 2017 роки розроблено з метою створення ефек-
тивної системи запобігання і виявлення корупції відповідно до вимог ст. 19 Закону України “Про запобігання ко-
рупції”, Постанови Уряду від 29.04.2015 №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”.

Антикорупційна програма Міноборони враховує досвід підготовки таких документів у оборонних відомствах Великої 
Британії, Королівства Норвегія, Польщі, Болгарії, Грузії, а також міжнародної неурядової організації Transparency 
International.

Національне антикорупційне 
бюро України

Національне агентство з питань 
запобігання корупції 

(Міністерство юстиції України)

Урядовий уповноважений 
з питань антикорупційної 

політики

Радник при Мінобо-
рони та Генеральному 

штабі ЗС України 
(представник Міноборо-

ни Великої Британії)

Громадська Рада при 
Міноборони, ЗМІ, 

громадські організації

Визначені керівники 
структурних підроз-

ділів Міноборони 
та Генерального штабу 

ЗС України

Комісія Міноборони з моніторингу 
виконання завдань Антикорупційної 
програми (під керівництвом першого 

заступника Міністра оборони України)

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗС УКРАЇНИ
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Реалізація механізму запобігання 
корупції в Міністерстві оборони України

Структурні 
підрозділи 

Генерального 
штабу ЗС 

України, органи 
військового 

управління усіх 
рівнів 

Небюджетні суб’єкти господарської діяльності, які входять 
до сфери управління Міністерства оборони України

Структурні 
підрозділи 

Міноборони 
та підпорядко-

вані їм установи 
та організації

Управління з питань запобігання 
та виявлення корупції Міноборони

Визначені Уповноважені з виконання Антикорупційної 
програми (командування видів ЗС: Сухопутних військ, 

Повітряних Сил, Військово-Морських Сил)

Визначені Уповноважені з виконання Антикорупційної 
програми (Тил, Озброєння, Головне управління оперативного 
забезпечення, Головне квартирно-експлуатаційне управління 

ЗС України, Головне управління розвідки Міноборони, 
Центр забезпечення службової діяльності Міноборони 

та Генерального штабу ЗС України)
Визначені Уповноважені з питань запобігання корупції 

(органи військового управління: оперативне командування, 
повітряне командування та їм рівні) Визначені Уповноважені з питань запобігання корупції 

(військові частини, держпідприємства та їм рівні)

Призначені Уповноважені з виконання Антикорупційної 
програми (держпідприємства)

Визначені Уповноважені з питань запобігання корупції 
(з’єднання, військові частини, заклади та їм рівні)

У 2015 році підрозділи Міноборони 
проводять підготовку, забезпечення 

і контроль за здійсненням заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ 
КОРУПЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ



ПРОТЯГОМ 2015 РОКУ 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
ВПРОВАДИЛО ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

У листопаді утворено 
Комісію з моніторингу 

та координації виконання 
Антикорупційної 

програми

У липні 
затверджено 

Антикорупційну 
програму Міністерства 

оборони України на 
2015-2017 рік, яка має 

7 пріоритетних 
напрямків

Посилено взаємодію 
з правоохоронними 

органами

У листопаді утворено 
Систему з організації 
та координації роботи 
з питань запобігання 
та протидії корупції

У липні-грудні 
утворено єдину 

систему планування 
заходів щодо 

запобігання корупції

У 2015 році 
вдосконалено 

механізм 
запобігання 

корупції

наказ “Про взаємодію органів прокуратури 
і Військової служби правопорядку щодо обміну 
інформацією про стан злочинності та запобігання 
і протидії корупції”

розроблено та направлено на розгляд 
до Адміністрації Президента України проект 

Закону України “Про Військову поліцію”, 
який буде внесено на розгляд Верховної Ради 

України в термін до 30 червня 2016 року

анти корупційні 
програми

плани 
морально- 

психологічного 
забезпечення

всі рівні військового 
управління до військо-

вої частини включно

координація роботи та оперативний 
обмін інформацією у питаннях 

виявлення і припинення кримінальних 
правопорушень, проведення звірок 

обліку кримінальних правопорушень, 
зокрема корупційних або пов’язаних 

з корупцією злочинів та адміністратив-
них корупційних правопорушень

заходи стосовно реалізації прий-
нятих рішень щодо реформування 
Військової Служби правопорядку 

у Військову поліцію

2015 рік став роком інституційного 
формування Системи роботи у сфе-
рі запобігання та виявлення корупції 
у Міністерстві оборони України через 
розробку базових нормативних актів у цій 
сфері відповідно до вимог Закону України 
“Про запобігання корупції“
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Профілактика корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 
у військових комісаріатах

Профілактика корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 
у військових частинах зони АТО

Опрацьовано порядок обліку та контролю матеріальних і фінансових ресурсів, що отримуються військовими 
частинами через благодійну допомогу від волонтерських організацій, фізичних та юридичних осіб.

Зміни до антикорупційного законодавства, зокрема стосовно спрощення процедури спеціальної перевірки 
та подання декларацій військовослужбовцями, які знаходяться в умовах бойових дій.

Із виїздом у зону АТО перевірено порядок і практику виплати премій за знешкоджену техніку та озброєння 
противника.

У Штабі АТО створено спільну моніторингову групу з представників Департаменту внутрішнього аудиту та фі-
нансового контролю Міністерства оборони України та Департаменту фінансів Міністерства оборони України. 

Проведено перевірки фактів порушень у процесі утилізації дизельних двигунів для бронетехніки, окремих 
кадрових рішень стосовно призову на військову службу вищих і старших офіцерів запасу по мобілізації, вияв-
лено факти зловживань в одному з військових інститутів міста Києва, корупційні правопорушення в одному 
з військових комісаріатів Одеської області.

Службове розслідування щодо процедур закупівлі та контролю якості бронежилетів.

Проаналізовано корупційні схеми у діяльності військових комісаріатів під час проведення мобілізації.

У Міністерстві оборони України розпочато реалізацію пілотного проекту “Відкритий військкомат” 
та створення на базі військових комісаріатів центрів обслуговування військовослужбовців, здатних надавати 
дієву юридичну допомогу у вирішенні соціальних проблем учасників АТО і членів їх сімей.

Упроваджується Єдиний реєстр військовозобов’язаних, який унеможливить ухилення громадян 
України від призову на військову службу, зменшить дискреційні повноваження посадових осіб військових 
комісаріатів.

У 2015 році стосовно посадових осіб військових комісаріатів до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань внесено 29 проваджень з ознаками злочину.

ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ В ОРГАНАХ ВІЙСЬКОВОГО 
УПРАВЛІННЯ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ ТА ВІЙСЬКОВИХ 
КОМІСАРІАТАХ



РЕЗУЛЬТАТ:

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ПРАВОПОРЯДКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
ПРОВЕЛА РОБОТУ З ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

повідомлень про факти самостійного виявлення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень чи одержання інформації про вчинення 
таких правопорушень направлено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції

Стосовно військових посадових осіб 
та працівників Збройних 
Сил України складено 
звинувачувальні акти щодо 
вчинення ними кримінальних 
корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, 
що у 2-чи більше, порівняно 
з 2014 роком

Відносно Щодо

осіб вироки суду 
набрали законної 
сили

осіб застосовано 
додаткові види 
покарання

військовослужбовців 
та працівників Збройних 
Сил України притягнуто до 
відповідальності у вигляді 
штрафу за корупційні 
адміністративні 
правопорушення, 
що у 2,2 рази більше, 
порівняно з 2014 роком

за вчинення корупційних правопорушень 
і правопорушень пов’язаних з корупцією; 
3-x звільнено з військової служби

осіб притягнуто 
до дисциплінар-
ної відповідаль-
ності





ПРІОРИТЕТИ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

 Удосконалення системи 
внутрішнього контролю 
та управління ризиками, 
побудова доброчесності

• Координація запровадження систем внутрішнього контролю та управління ризиками у структурних підрозділах 
Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил, визначених органах військового управління;

• удосконалення діяльності щодо управління ризиками на рівні Міністерства оборони;
• допомога військовим і цивільним керівникам у запровадженні систем внутрішнього контролю 

та управління ризиками;
• моніторинг результатів упровадження аудиторських рекомендацій;
• поширення та підтримка етичних цінностей;
• удосконалення нормативно-правового забезпечення.

 Запобігання 
порушенням законодавства 
та корупційним проявам

• Проведення операційного аудиту (попереднього моніторингу) ризикових операцій, у тому числі в зоні проведення 
антитерористичної операції, попередній розгляд розрахунково-калькуляційних матеріалів;

• попередній аналіз проектів нормативно-правових актів та управлінських рішень щодо управління державними 
фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами.

 Виявлення порушень, 
моніторинг заходів щодо їх 
усунення та притягнення до 
відповідальності винних осіб

• Ризик-орієнтоване планування;
• проведення виїзних і камеральних аудитів (фінансових, відповідності, ефективності, змішаних, комплексних);
• участь у перевірках, службових розслідуваннях, комісіях;
• передача матеріалів до правоохоронних органів;
• моніторинг виконання пропозицій за результатами контрольних заходів.

 Сприяння військовос-
лужбовцям та членам їх 
сімей в одержанні належних 
соціальних гарантій

• Запровадження “гарячої лінії” у Департаменті внутрішнього аудиту та фінансового контролю;
• розгляд звернень громадян, у тому числі в електронному вигляді.

 Забезпечення 
та підвищення якості 
внутрішнього аудиту

• Підготовка внутрішніх нормативно-правових актів та методології;
• міжнародна співпраця, обмін досвідом та впровадження кращої практики;
• навчання і підвищення кваліфікації, безперервний професійний розвиток;
• проведення внутрішніх оцінок внутрішнього аудиту.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ 
ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Збільшення обсягів фінансування Збройних Сил, підвищена увага суспільства до проце-
сів, що відбуваються в оборонному відомстві, потребували вжиття додаткових заходів, 
спрямованих на забезпечення законного, ефективного, економного, результативного 
та прозорого управління державними ресурсами, що виділяються для потреб оборони

У 2015 році Міністром оборони України вперше затверджено комплексний План заходів щодо удоскона-
лення внутрішнього контролю на 2015–2017 роки, який включає наукові дослідження, розробку нормативно- 
методологічних документів, проведення навчань і тренінгів, запровадження пілотних проектів, внесення змін 
до положень та посадових інструкцій в частині внутрішнього контролю.

Пріоритети діяльності Служби 
внутрішнього аудиту у 2015 р.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Затверджено системи 
внутрішнього контролю 
та управління ризиками 
і розпочато “пілотні про-
екти” з їх застосування

Запроваджено нові 
підходи до складання 
і виконання річного 
Плану заходів щодо 

управління ризиками 
у Міністерстві оборони

Надано методологічну 
допомогу у запровадженні 

систем внутрішнього контролю 
та управління ризиками понад 
1500 військовим і цивільним 
особам під час проведення 
низки навчальних заходів

Удосконалення внутрішнього контролю

Проведення операційного аудиту 
поширено на операції з нарахування 

окремих видів грошового 
забезпечення у зоні проведення 

антитерористичної операції

Запроваджено попередній розгляд 
розрахунково-калькуляційних матеріалів 

та ризикових операцій суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки

Запобігання порушенням законодавства та корупційним проявам

Завдяки удосконаленню ризик- 
орієнтованого планування суттєво 

зменшено питому вагу позапланових 
контрольних заходів

Упровадження нових механізмів моніторингу 
виконання аудиторських рекомендацій мало 

наслідком збільшення обсягу усунутих порушень 
та повернених державних ресурсів

Виявлення порушень та моніторинг заходів з їх усунення

Підготовка спеціалістів з урахуванням 
міжнародних практик та стандартів

Проведення внутрішніх оцінок 
внутрішнього аудиту

Забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту

Розгляд звернень громадян

Сприяння військовослужбовцям та членам їх сімей в одержанні 
належних соціальних гарантій

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ



Волинська Рiвенська

Житомирська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Харківська

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Миколаївська
Одеська

Кіровоградська

Луганська

Донецька

Черкаська

Вінницька

Київська

Хмельницька
Львівська

ЛЬВІВ

ВІННИЦЯ

ОДЕСА

ЧЕРНІГІВ

КИЇВ

Тернопільська

Івано-Франківська
Закарпатська

Чернівецька

02. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Центральне терито-
ріальне управління 

внутрішнього аудиту 
та фінансового кон-

тролю (Вінниця)

Департамент 
внутрішнього 

аудиту та 
фінансового 

контролю

Західне територіальне 
управління внутрішньо-
го аудиту та фінансово-

го контролю (Львів) Територіальне 
управління вну-

трішнього аудиту 
військових частин 

безпосередньо 
підпорядкованих 

Міноборони 
та Генерального 
штабу ЗС України 

(Київ)

МІНІСТР 
ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ

Участь представників Управління з питань 
запобігання та виявлення корупції та Департаменту 

внутрішнього аудиту та фінансового контролю у:

засіданнях Комітету 
з конкурсних торгів

роботі Комісії 
з відбору кандида-
тів на заміщення 
вакантних посад 

керівників небюд-
жетних суб’єктів 
господарювання

засіданнях Комісії 
з контролю за 

розподілом 
житла у гарнізонах 

Збройних Сил

роботі Ради 
з нагляду за діяль-
ністю державних 

підприємств

Місце розташування підрозділів 
Служби внутрішнього аудиту 
Міністерства оборони України
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Волинська Рiвенська

Житомирська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Харківська

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Миколаївська
Одеська

Кіровоградська

Луганська

Донецька

Черкаська

Вінницька

Київська

Хмельницька
Львівська

ЛЬВІВ

ВІННИЦЯ

ОДЕСА

ЧЕРНІГІВ

КИЇВ

Тернопільська

Івано-Франківська
Закарпатська

Чернівецька

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Північно-Східне тери-
торіальне управління 
внутрішнього аудиту 
та фінансового кон-

тролю (Чернігів)

Південне територіальне 
управління внутрішньо-
го аудиту та фінансово-

го контролю (Одеса)

Наказом Міністерства оборони України 
створено громадську комісію з контролю 
за використанням благодійної допомоги



УДОСКОНАЛЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО 
КОНТРОЛЮ

ЗАПОБІГАННЯ 
ПОРУШЕННЯМ 
ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА КОРУПЦІЙНИМ 
ПРОЯВАМ

РЕЗУЛЬТАТ:

РЕЗУЛЬТАТ:

запровадження у діяльність структурних підрозділів європейських 
підходів до управлінської відповідальності і підзвітності керівників, 
ідентифікація та оцінка ризиків;

розробка і виконання заходів, спрямованих на утримання ризиків у та-
ких межах, які суттєво не впливають на досягнення визначених цілей;

проведення семінарів з внутрішнього контролю та управління ризи-
ками, внутрішнього аудиту та запобігання корупції для 1535 цивільних 
і військових представників Міноборони та Збройних Сил.

У 2015 році проведення операційного аудиту поширено на:

1) окремі види грошового забезпечення, що виплачуються за участь 
у проведенні АТО;

2) розгляд розрахунково-калькуляційних матеріалів на ремонт озбро-
єння і військової техніки;

3) державні підприємства та інші суб’єкти господарювання державного 
сектору економіки, що належать до сфери управління Міноборони.

Загальний 
економічний 

ефект становить

Обсяг наданих 
рекомендацій 

досяг

мл
рд

. г
рн

.

мл
рд

. г
рн

.
мл

н.
 гр

н.

мл
н.

 гр
н.

Опрацьовано проектів управлінських рішень Міністерства оборони 
та Генерального штабу з питань:
управління фінансовими і матеріальними ресурсами, матеріалів на списання майна та ко-
штів, документів щодо надходження і використання коштів і майна, закупівель, відчуження 
майна та земель, реорганізації підприємств, укладання і розірвання контрактів з керівни-
ками підприємств, інших питань фінансово-господарської діяльності.

Підвищено ефективність 
управління державними 

фінансовими, матеріальними 
та іншими ресурсами на суму

За підсумками моніторингу впрова-
дження аудиторських рекомендацій, 
наданих під час виїзних контрольних 
заходів, досягнуто економічного 

ефекту в сумі понад
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ВИЯВЛЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ 
ТА МОНІТОРИНГ 
ЗАХОДІВ З ЇХ 
УСУНЕННЯ

412

223

РЕЗУЛЬТАТ:

завдяки вдосконаленню ризик-орієнтованого планування суттєво 
зменшено питому вагу позапланових контрольних заходів;

упровадження нових механізмів моніторингу виконання аудиторських 
рекомендацій мало наслідком збільшення обсягу усунутих порушень 
та повернених державних ресурсів.

мл
рд

. г
рн

.

мл
н.

 гр
н.

мл
н.

 гр
н.

мл
н.

 гр
н.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Економічний ефект від операційного аудиту (попереднього моніторингу) ризикових операцій у 2013–2015 рр. 

Показники 2013 2014 2015

Опрацьовано пакетів документів щодо ризикових операцій 1678 3446 6178
на суму, млрд. грн. 3,4 17,4 68,2

Економічний ефект (забезпечено ефективне використання державних фінансових, 
матеріальних та інших ресурсів), млн. грн.

130,0 57,6 895,9

Кількість наданих рекомендацій 179 732 1813
на суму, млн. грн. 520,6 776,4 12923,3

Проведено

осіб притягнуто до дисциплінарної 
та матеріальної відповідальності, 
з них 4 звільнено із займаних посад

передано до правоохоронних органів

матеріали щодо втрат 
та збитків на суму

аудитів,

втрат та збитків,

за результатами яких

та усунуто інші порушення, які не при-
звели до втрат чи збитків, зменшено 

небажані наслідки неефективних 
управлінських рішень на суму

відшкодованопопереджено

контрольних
заходів, з них



СПРИЯННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ 
В ОДЕРЖАННІ НАЛЕЖНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Результати внутрішніх аудитів за 2013–2015 рр. 

Показники 2013 2014 2015

Відшкодовано втрат та збитків на суму, млн. грн. 58,2 39,6 82,8

Усунуто інші порушення, які не призвели до втрат чи збитків, зменшено небажані 
наслідки неефективних управлінських рішень на суму, млрд. грн.

0,53 1,3 3,5

Передано матеріалів до правоохоронних органів 171 224 223
на суму, млн. грн. 173,9 210,0 437,9

РЕЗУЛЬТАТ:
звернень, що надійшли на “гарячу лінію” 
Департаменту внутрішнього аудиту 
та фінансового контролю, військовослужбовцям 
та членам їх сімей надано допомогу у вирішенні 
питань, пов’язаних з виплатою грошового 
забезпечення, винагород, компенсацій, допомог при 
звільненні, іншими видами забезпечення

за результатами розгляду понад

РЕЗУЛЬТАТ:

внутрішніх 
аудитори 
підвищили 
кваліфікацію,

осіб пройшли 
початкове навчання 
з англійської мови

у т
ом

у ч
ис

лі Проведено внутрішні 
оцінки якості 

внутрішнього аудиту:

2014 рік – 1,
2015 рік – 4.
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Реформа системи 
державних закупівель 
(система “ProZorro”)

Реформа норм 
та стандартів речового 

забезпечення

Реформування системи 
забезпечення паливо-

мастильними матеріалами

Впровадження 
централізованої системи 

ведення Електронної Медичної 
Картки та підтримки процесів 
надання медичної допомоги

Реформування системи 
управління державними 

підприємствами, які належать 
до сфери управління 

Міноборони

Реформування системи 
продовольчого забезпечення 

та харчування ЗС України

Автоматизація обліку потреб 
та запасів у сфері речового 

забезпечення
Логістична доктрина

Оптимізація системи 
лікувально-евакуаційного 
забезпечення ЗС України 

в зоні АТО

Для подолання бюрократичних перешкод та зламу застарілих механізмів забезпечення Збройних Сил України 
Міністерство оборони України здійснює взаємодію з Проектним офісом реформ. Створено Центр розвитку та су-
проводження матеріального забезпечення, який реалізує проекти у сфері закупівель, речового та продовольчого 
забезпечення та харчування військовослужбовців.

РЕФОРМИ У МІНІСТЕРСТВІ 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

У 2015 РОЦІ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ РОЗПОЧАЛО РЯД 
ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ 



РОЗБУДОВА 
ДОБРОЧЕСНОСТІ

Серед пріоритетних напрямів роботи залишається забезпечення доброчесності військових 
посадових осіб та державних службовців

У 2015 запроваджено призначення на особливо відповідальні посади, починаючи з заступників Міністра, після оці-
нювання їх професійно-ділових якостей та проходження перевірки на поліграфі.

З метою розбудови доброчесності на постійній основі Науковий центр запобігання корупції проводить курси з питань 
виховання доброчесності та зниження ризиків корупції на базі Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського .

Внутрішній аудит проводиться за національними стандартами внутрішнього аудиту, що базуються на міжнародних 
стандартах внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори проходять регулярні навчання за міжнародними стандартами 
внутрішнього аудиту (“Сертифікований внутрішній аудитор”), що проводяться організацією HOCK Training за під-
тримки Міністерства оборони Великобританії, та за національними стандартами внутрішнього аудиту, що організо-
вуються Державною фінансовою інспекцією за підтримки Міністерства економіки і фінансів Нідерландів, а також 
беруть участь у навчальних заходах, ініційованих міжнародною організацією Transparency International, Програмою 
НАТО Building Integrity, Офісом зв’язку НАТО в Україні, іншими вітчизняними та міжнародними організаціями.

Науковий центр запобігання та протидії корупції

Базуючись на досвіді та навчальній програмі міжнародної не-
урядової організації Transparencу International, та за сприяння 
Міністерства оборони Великої Британії

Дослідження проблем 
виховання доброчес-

ності та зниження 
корупції в оборонному 

секторі

Проведення виїзних 
та стаціонарних курсів 

з антикорупційної 
тематики

Вивчення та впрова-
дження світового досвіду 

підготовки фахівців 
з попередження корупції 

в оборонній сфері
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Упроваджено перевірку на поліграфі 
персоналу Міністерства оборони України та Гене-
рального штабу Збройних Сил України, який має 
доступ до ресурсів і державної таємниці.

Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України 
розгорнуто діяльність щодо проведення люстрації, сфор-
мовано та організовано роботу відділу з виконання вимог Закону 
України “Про очищення влади”.

В апараті Міністерства оборони 
України організовано перевірку 
стосовно 952 осіб (з них 
завершено – 288).

У Збройних Силах України ор-
ганізовано перевірку стосовно 
5202 осіб 
(з них завершено – 275).

Таку перевірку протягом 
2015 року пройшло 

близько

Проведено спеціальну 
перевірку стосовно

осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища.

 посадових осіб.

ПРОВЕДЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ ТА ВИЇЗНИХ КУРСІВ З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
З ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

РЕЗУЛЬТАТ:
міжнародне оборонне співробіт-
ництво в антикорупційній галузі 
з Transparency International, НАТО, 
Центром з розбудови доброчес-
ності в оборонному секторі (CIDS, 
Норвегія);

стратегічна зустріч представників країн НАТО, 
Transparency International та Університету 
з питань розбудови доброчесності та змен-
шення корупційних ризиків у сфері безпеки 
та оборони в межах міжнародного семінару 
“Senior Leaders Day” у січні 2015 року;

перший Міжнародний антикорупцій-
ний тиждень, на базі якого за участі 
міжнародних експертів обговорено 
найгостріші проблемні питання антико-
рупційної діяльності Міноборони та ЗС 
України у листопаді 2015 року.

РЕЗУЛЬТАТ:
два 5-денних навчальних курси 
для службовців Міністерства оборо-
ни України та Збройних Сил України 
щодо формування доброчесності;

вісім 2- та 3-денних виїзних курсів 
для понад 200 представників військових 
ВНЗ та військових навчальних підрозділів 
цивільних ВНЗ;

три 1-денних виїзних курси для 
приблизно 80 осіб особового складу, 
який бере участь у АТО.

Науковий центр запобігання корупції Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського



ВІДКРИТІСТЬ 
ТА ПРОЗОРІСТЬ

Діяльність Міністерства оборони України з питань запобігання корупції здійснюється 
на принципах відкритості та прозорості

Міністром оборони України 26 грудня 2014 року було затверджено План заходів з реалізації Стратегії державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства у 2015 році, яким передбачено взаємодію у поширенні не-
терпимості до проявів корупції.

Відкритість, прозорість і, як результат, співпраця з громадянським суспільством у 2015 році дозво-
ляють у режимі реального часу отримувати інформацію про факти антикорупційних правопорушень 
та вживати відповідних заходів. 

Працюють телефонні “гарячi лінії” Управління з питань запобігання 
та виявлення корупції Міністерства оборони України, Департаменту 

внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Департаменту 

соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

СПІВПРАЦЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Громадська рада при Міністерстві оборони України

Колл-центр Міністерства оборони України

Громадська приймальня Міністра оборони України

8 регіональних приймалень МОУ при 
обласних військових комісаріатах



СПІВПРАЦЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РЕЗУЛЬТАТ:
Сформовано новий склад 
Громадської ради при Міністерстві 
оборони, яка об’єднує

Питання про стан запобігання 
та виявлення корупції 
у Міністерстві оборони України 
і Збройних Силах України 
розглядалося на засіданні 
Громадської ради при Міністерстві 
оборони України у червні 2015 року.

Управлінням з питань запобігання 
та виявлення корупції опрацьовано 

і  надано відповіді по суті на

звернення громадян 
та громадських організацій.

громадських організацій.



Посилено діяльність у сфері міжнародного оборонного співробітництва

Міністерство оборони України бере участь у реалізації заходів, передбачених програмою Ініціативи НАТО з розбу-
дови цілісності, прозорості, доброчесності та зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях 
(Building Integrity – ВІ).

Міністерство оборони України активно співпрацює з Міністерством оборони Великої Британії, Міністерством оборони 
Королівства Норвегія та міжнародною організацією Transparency International у форматі Плану заходів “Партнерство 
заради миру “Відкритий уряд”.

Спільним Протоколом про наміри від 23 червня 2015 року між оборонними відомствами України та Норвегії запо-
чатковано навчальний курс “Зміцнення доброчесності та інституціональне удосконалення у сфері управління персо-
налом”. Розроблення та впровадження Проекту здійснюють Проектна група Міністерства оборони України та Центр 
зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) Міністерства оборони Королівства Норвегія.

Крім того, за сприянням Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, міжна-
родної неурядової організації Transparency International та Центру зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі 
(CIDS) у листопаді 2015 року проведено Перший міжнародний антикорупційний тиждень та низку навчальних курсів 
і семінарів з питань запобігання та протидії корупції для посадовців Міністерства оборони України та Генерального 
штабу Збройних Сил України.

Вперше в історії українського війська для визначення напрямів реформування оборонних інституцій України та до-
сягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО, за рішенням Президента України був залучений амери-
канський аналітичний центр RAND Corporation (“Research and Development”).

МІЖНАРОДНЕ ОБОРОННЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

Американський аналітичний 
центр RAND Corporation

Міноборони Великої Британії

Центр зі зниження ризиків корупції 
в оборонному секторі (CIDS)

Програма НАТО з розвитку 
цивільного персоналу

Transparency International 
UK

Ініціативи НАТО Building 
Integrity – ВІ

Державна аудиторська служба України 
спільно з Міністерством економіки 

та фінансів Королівства Нідерланди

Основні партнери Міноборони у сфері запобігання та протидії корупції, 
розвитку внутрішнього контролю та удосконалення внутрішнього аудиту

МІНОБОРОНИ 
УКРАЇНИ



РЕЗУЛЬТАТ:

ПОСИЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 
МІЖНАРОДНОГО ОБОРОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

Міжнародний семінар “Senior Leaders Day” 
Міністерство оборони Великобританії, Transparency International 
UK, Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського, Департамент внутрішнього аудиту та фінансового 
контролю Міністерства оборони України, Управління з питань 
запобігання і виявлення корупції Міністерства оборони України.

Семінари-практикуми: “Внутрішній контроль: 
практичні аспекти” 
Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
Міністерства оборони України спільно з компанією HOCK Training 
Ukraine, Міноборони Великої Британії, NATO Professional 
Development Programme

Участь у першій зустрічі Програми Північно-Балтійської 
допомоги “Аудит: протидія шахрайству і корупції”  
Представники міністерств оборони країн Північно-Балтійської 
ініціативи, Департамент внутрішнього аудиту та фінансового 
контролю Міністерства оборони України.

Семінар “Фінансовий аудит” 
Center of Excellence of Finance (CEF), Департамент внутрішнього 
аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України.

Міжнародний антикорупційний тиждень у Національному 
університеті оборони України імені Івана Черняховського за участі 
Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
Міністерства оборони України та Управління з питань запобігання 
і виявлення корупції Міністерства оборони України, Transparency 
International UK. 

Робоча зустріч з представниками Міжнародного секретарі-
ату НАТО та Офісу зв’язку НАТО в Україні, під час якої розглянуто 
хід виконання у Міністерстві оборони України Річної національної 
програми співробітництва Україна-НАТО на 2015 рік (РНП-2015) 
та пропозиції щодо формування РНП-2016, а також окремі 
пункти Антикорупційної програми Міністерства оборони України 
на 2015–2017 роки.



ПРІОРИТЕТИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ 
У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ У 2016 РОЦІ

Подолання корупції є одним з пріоритетних напрямів діяльності Міністерства 
оборони України

Міністерство оборони України ставить собі за мету створення стійкої та ефективної системи запобігання корупції 
у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших органах 
військового управління і Збройних Силах України в цілому, а також в установах, організаціях,  державних підприєм-
ствах та небюджетних суб’єктах господарювання, які належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Виконання Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015 – 2017 роки (Антикорупційної програми 
Міноборони), затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 липня 2015 року № 374.

Створення дієвого інституціонального 
механізму запобігання корупції у Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України, 
посилення спроможності протидіяти корупції 
на небюджетних суб’єктах господарської 
діяльності, які входять до сфери управління 
Міністерства оборони України.

Застосування превентивних антикорупційних 
механізмів під час забезпечення завдань 
Збройних Сил України в зоні АТО, підготовки 
військ (сил), участі підрозділів у міжнародних 
заходах з підтримання миру і безпеки.

Зменшення рівня корупції у сфері державних 
закупівель.

Забезпечення умов для повідомлень про 
факти порушення вимог антикорупційного 
законодавства, застосування ефективних 
та стримуючих заходів до осіб, причетних 
до корупційних правопорушень.

Підвищення ефективності управління 
фінансовими, матеріальними та іншими 
ресурсами, забезпечення прозорості виконання 
бюджетних програм, розвиток та підтримка 
системи внутрішнього контролю, зміцнення 
інституційної спроможності внутрішнього аудиту.

Зміцнення кадрової політики, забезпечення 
доброчесності військовослужбовців та цивільного 
персоналу, формування негативного ставлення 
до корупції.

Формування максимальної підтримки з боку 
суспільства, забезпечення відкритості 
та прозорості, участі громадськості в заходах 
щодо запобігання корупції.
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