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Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 
Міністерство оборони України. 
Найменування заходу№ 1: “Забезпечення внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про земельні ділянки, що належать до земель оборони, їх кількісні, якісні 
характеристики та грошову оцінку”. 
Відповідальна особа 
(міністр/заступник 
міністра, 
керівник/заступник 
керівника іншого 
центрального органу 
виконавчої влади) 

Заступник Міністра оборони України (за напрямком 
відповідальності). 

Головний виконавець у 
міністерстві або в 
іншому центральному 
органі виконавчої 
влади 

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил 
України. 
Головне управління майна і ресурсів Міноборони. 

Опис проблем, які 
повинні бути 
розв’язані за 
результатами 
здійснення заходу 
(чітко визначена 
проблематика, суть 
корупційних ризиків)  

Не зважаючи на те, що відповідно до частини другої статті 77 та 
пункту "в" частини четвертої статті 84 Земельного кодексу 
України землі оборони можуть перебувати лише в державній 
власності та не можуть передаватися у приватну власність, на 
практиці мають місце окремі випадки самовільного зайняття 
земельних ділянок. Однією з головних причин цього є відсутність 
повної інформації про межі земель та земельних ділянок оборони 
в Державному земельному кадастрі, що не дозволяє в повній мірі 
використовувати землі та земельні ділянки оборони за 
призначенням. 

Загалом, у 2018-2020 роках заплановано виконати роботи з 
формування та реєстрації права користування за 1051 земельними 
ділянками. 

Проте робота у вказаному напрямку ускладнюється із наступних 
причин: 

будівлі та споруди земельних ділянок включених до “Зведеного 
перспективного плану виконання заходів щодо оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки                                                                            
по територіальним КЕУ, Київському КЕУ, КЕВ та КЕЧ (районів) 
на 2018-2020 роки” не оформлені належним чином; 

на місцях відсутні оригінали Актів на земельні ділянки та 
відповідні документи із землеустрою в яких вказано конкретні 
площі земельних ділянок для обслуговування будівель та споруд, 
акти узгодження меж із сусідніми землекористувачами, координати 
поворотних точок меж земельних ділянок; 

особи на яких покладено завдання формування земельних 
ділянок не мають належних фахових знань щодо  землеустрою, 
його структури, порядку вирахування площ під переданими 
будівлями, спорудами, тощо; 



відсутня картографічна основа на якій приймається рішення як 
для проектування будівництва та обслуговування території так і 
для землевпорядного проектування та прийняття рішень щодо 
зняття з обліку земельних ділянок під переданими фондами, 
будівлями, спорудами, тощо; 

На земельні ділянках, які включені до перспективного плану 
знаходяться будівлі та споруди передані іншим власникам; 

у зв’язку з тривалим процесом підготовки матеріалів для 
прийняття відповідними органами місцевої влади рішень з надання 
дозволів на виготовлення землевпорядної документації; 

Довідково. Також, залишаються не завершеними підготовчі заходи в частині 
КЕВ, КЕЧ (районів) з метою отримання рішень органів місцевої влади рішень з 
надання дозволів на виготовлення відповідної землевпорядної документації, а 
саме відсутність правовстановлюючих документів на нерухоме військове майно, 
виготовлення планово-картографічних матеріалів масштабу 1:500. 

недостатня ефективність роботи у зв’язку з тим, що в окремих 
обласних державних адміністраціях не налагоджено конструктивне 
вирішення даного питання. Позиція ряду органів виконавчої влади 
щодо реалізації положень статті 84 Земельного кодексу України по 
формуванню та державній реєстрації земельних ділянок, що 
належать до земель Міноборони, як земель державної власності, 
залишається неоднозначною, і робота з порушеного питання 
проводиться неефективно; 

Довідково. Так в Сумській, Черкаській, Київській, Львівській, Хмельницькій, 
Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій обласних державних 
адміністраціях координаційні групи або не створено, або їх роботу не 
спрямовано на конструктивне вирішення проблемних питань. 

за результатами аналізу матеріалів з порушеного питання, які 
надходять до Міноборони від обласних державних адміністрацій, 
зазначається про проведену роботу, але виключно по окремим 
земельним ділянкам, в цілому опрацювання та вирішення 
проблемних питань не проводиться, загалом, робота на місцях 
носить вибірковий та формальний характер. 

Водночас, під час виконання зазначених заходів встановлено, що 
певна частина земельних ділянок, які належать до земель оборони, 
у т.ч. право користування якими посвідчено державними актами, 
органами державної влади чи місцевого самоврядування надано у 
власність (користування) стороннім особам (без належним чином 
оформленої відмови Міноборони від права постійного 
користування). Зазначене обумовило окремі відмови квартирно-
експлуатаційним органам (установам) у наданні дозволів на 
розроблення землевпорядної документації. 

Строки здійснення  2018-2020 роки. 
Очікуваний результат  - на 2020 рік сформовано та завершено державну реєстрацію 1051 

земельної ділянки; 
- забезпечено автоматизований, геопросторовий облік та контроль 
земель та іншого нерухомого майна Міністерства оборони 
(єдиний програмний продукт); 
- публічна кадастрова карта України оновлена відомостями щодо 
земель оборони. 

Експертні, громадські 
кола, стейкхолдери, 
яких міністерство, 
інший центральний 
орган виконавчої влади 
залучає для планування 
та здійснення заходів  

Держгеокадастр, Міжнародна організація з розвитку права 
“IDLO”, представники Проектного офісу реформ, Рада волонтерів, 
Асоціація міст України, урядово-громадська ініціатива “Разом 
проти корупції”. 

Оцінка необхідних 
ресурсів для 
здійснення заходу  

В межах передбаченого фінансування. 

Джерело фінансування 
(у разі потреби)  

Державний бюджет України. 



Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання 
 

Досягнення попередніх 
етапів імплементації 
заходу (до грудня 2017 
року)  

В 2017 році протягом березня організовано та проведено збір та 
аналіз матеріалів обліку земель та земельних ділянок оборони, 
документів, що посвідчують право на такі землі й земельні ділянки 
та фактичного стану їх використання із визначенням їх орієнтовних 
меж на картографічному матеріалі з метою складання Плану та 
Кошторису (із відповідними графічними додатками) проведення їх 
інвентаризації та внесення відомостей про них до Державного 
земельного кадастру. 

В Міноборони проведено низку спільних робочих зустрічей за 
участю представників Головного квартирно-експлуатаційного 
управління Збройних Сил України (далі – Головного КЕУ), Відділу 
з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони (далі – 
ВПЗтаВК), урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” 
та “Реанімаційного пакету реформ” (координатор О.Величко). 

За їх результатами опрацьовано питання щодо реструктуризації 
структурних підрозділів Міноборони, які виконують завдання з 
формування та державної реєстрації земельних ділянок 
землекористувачів Міноборони, активізації проведення заходів та 
поліпшення управлінського менеджменту. 

Згідно з розробленим Планом виконання заходів щодо 
оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
по територіальним КЕУ, Київському КЕУ, КЕВ та КЕЧ (районів) 
на 2017р. квартирно-експлуатаційними органами організовано і 
проведено роботу з формування та державної реєстрації земельних 
ділянок в межах фінансового ресурсу, виділеного на зазначені цілі.  

Інформаційно. План підготовлено з урахуванням завдань, що покладаються 
на квартирно-експлуатаційні органи з питань землекористування, рішень 
керівництва Міноборони з зазначеного питання та вимог чинного 
законодавства України, в тому числі, з урахуванням ситуації, що склалася в 
державі, процесу реформування Збройних Сил України, а також переліку 
першочергових земельних ділянок, на які необхідно оформити 
правовстановлюючі документи в 2017 році. 

Відповідно до кошторису Міноборони на 2017р. за КПКВ 
2101020/2 передбачено фінансування заходів з формування та 
державної реєстрації земельних ділянок за загальним фондом на 
суму 6,0 млн.грн. та за спеціальним фондом на суму 1,0 млн.грн. За 
підсумками 2017р. всього було виділено фінансового ресурсу в 
сумі 7,18 млн.грн. (з них за загальним фондом – 6,58 млн.грн., 
спеціальним фондом – 0,68 млн.грн). 

З метою здійснення постійного контролю за станом проведення 
заходів із формування та державної реєстрації земельних ділянок, 
що належать до земель оборони, відповідно до вимог Земельного 
кодексу України, законів України “Про землеустрій” і “Про 
Державний земельний кадастр” розроблено та доведено до 
структурних підрозділів Міноборони механізм (порядок дій) при 
відведенні та реєстрації земель оборони. 

З метою вирішення проблемних питань, які виникають при 
проведенні заходів з формування та державної реєстрації 
земельних ділянок, що належать до земель оборони, Міноборони за 
вихідним від 13.03.2017 № 220/2131 було порушено перед 
Прем’єр-міністром України пропозиції щодо забезпечення 
узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
максимального скорочення термінів та забезпечення контролю за 
станом вирішення проблемних питань щодо внесення до 
Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, 
що належать до земель оборони. 

Дорученням Прем’єр-міністра України від 24.03.2017 № 9676/1/1-
17 керівникам органів державної влади визначено завдання з 
реалізації пропозицій, викладених МОУ в пояснювальній записці. 

Постійно здійснюється контроль за станом виконання завдань 



квартирно-експлуатаційними органами, які працюють у взаємодії з 
координаційними робочими групами, що утворені при обласних 
державних адміністраціях для цих цілей. 

Головним КЕУ розроблено накази Міноборони від 23.11.2017 
№ 618 “Про проведення інвентаризації окремих земельних 
ділянок військових містечок” та від 19.12.2017 № 680 “Про 
затвердження Інструкції з обліку земельних ділянок в органах 
квартирно-експлуатаційної служби Збройних Сил України”. 

В 2017р. виготовлено землевпорядну документацію на 187 
земельних ділянок площею 98 859 га, з них внесено відомості до 
Державного земельного кадастру (присвоєно кадастрові номери) 
по 103 земельним ділянкам площею 46 094 га (з них на 62 
земельні ділянки площею 14 917 га внесено відомості до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). 

Інформація про виконання зазначеного заходу щоквартально 
розміщується на офіційному веб-порталі Міноборони та 
Урядовому веб-порталі (через Управління комунікацій та преси, 
ВПЗтаВК та, відповідно, через Секретаріат КМУ). 

На 2018 рік для цілей реєстрації земель та нерухомого майна 
передбачено планування фінансового ресурсу у сумі до 50 млн.грн. 

З урахуванням прийнятого рішення колегією Міноборони 
(затвердженого наказом Міністерства від 27.11.2017 № 628) щодо 
збільшення фінансування заходів із оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки у 2018р. (в 
порівнянні з 2017р.), в Міноборони розроблено Перспективний 
план виконання заходів щодо оформлення правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки на 2018-2020 роки (затверджений 
начальником Головного КЕУ 29.12.2017), яким передбачено 
формування та державну реєстрацію у 2018 р. – 409 земельних 
ділянок, 2019 р. – 339, 2020 р. – 303. 

У 2018 р. за підсумками проведеної 4 квітня робочої наради 
здійснено узагальнення пропозицій її учасників та опрацьовано 
відповідний алгоритм дій з метою вирішення проблемних питань. 

Організовано та у червні 2018р. проведено робочу нараду під 
головуванням заступника Міністра оборони України генерал-
лейтенанта О.Шевчука за участю представників Головного КЕУ, 
ВПЗтаВК та Урядово-громадської ініціативи “Разом проти 
корупції” щодо підсумків реалізації в 1 півріччі 2018р. Плану 
здійснення антикорупційних заходів в Міноборони, розгляду і 
порядку виконання проекту Етапів здійснення заходів та 
комунікаційної підтримки до 2020 року заходу № 1 “Внесення до 
Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, 
що належать до земель оборони, реєстрацію у Державному 
реєстрі речових прав, їх кількісні, якісні характеристики та 
грошову оцінку до 2020 року (відповідно до розпорядження КМУ 
від 05.10.2016 №803-р), опрацьованого в Головному КЕУ та 
затвердженого ЗМОУ 12.07.2018. Інформацію про Етапи роботи 
опубліковано 12.07.2018 на веб-сайті Міноборони. 

Станом на кінець 2018р. на обліку у квартирно-експлуатаційних 
підрозділах перебуває 2 281 земельна ділянка загальною площею 
540,077 тис.га, з яких 461,502 тис.га потребують оформлення 
правовстановлюючих документів на землю (далі – потреба) (за 
винятком: 39,730 тис.га – на території АР Крим, 0,78 тис.га – на 
окупованій території Луганської та Донецької областей, 25,6 тис.га 
– під землями колишнього товариства мисливців та рибалок в 
с. Володарка, 12,465 тис.га – під відчуженим фондами, всього – 
78,575 тис.га). 

У 2018р. для забезпечення формування та державної реєстрації 
земель оборони використано 38,3 млн.грн. та виготовлено: 

землевпорядну документацію із землеустрою на 265 земельних 



ділянок загальною площею 115,5 тис. га на суму 19,6 млн.грн.; 
картографічних матеріалів на 166 земельних ділянок площею 21,4 

тис. га на загальну суму 17,5 млн. грн.; 
проведено експертну грошову оцінку 232 земельних ділянок 

зареєстрованих в Державному реєстрі речових прав на суму 1,2 
млн. грн. 

Внесено відомості до Державного земельного кадастру про 195 
земельних ділянок загальною площею 74,92 тис.га, що складає 
16,1 % від потреби. 

Станом на 01.01.2019 в Державному земельному кадастрі 
зареєстровано 631 земельних ділянок загальною площею 200,87 
тис.га, що складає 43,5 %  від потреби. 

З урахуванням аналізу потреби Збройних Сил України у 
формуванні земельних ділянок, прийняття рішення щодо 
доцільності подальшого використання окремих земельних ділянок, 
у 2019-2020 роках планується оформлення 782 земельних ділянок 
загальною площею 121,993 тис.га. 

На 2019 р. на формування земельних ділянок передбачена 
потреба коштів у сумі 25,86 млн. грн. 

Проблемні питання оформлення правовстановлюючих 
документів на землі оборони: 

відсутність сприяння окремих місцевих органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування у питаннях оформлення 
правовстановлюючих документів на землі оборони; 

незаконне вилучення окремими місцевими органами влади 
земель оборони на користь сторонніх землекористувачів. 

Таким чином, виконання вищезазначеного заходу № 1 Плану 
здійснення антикорупційних заходів в Міноборони та Збройних 
Силах України відповідно до розпорядження КМУ № 803-р від 
05.01.02017 “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, 
інших центральних органах виконавчої влади” перебуває в 
Головному КЕУ ЗС України на постійному контролі. 

% попередніх етапів у 
загальному процесі 
виконання (на скільки 
% захід було виконано 
у попередні періоди) 

24 % 

 
Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка  

(починаючи з 1 січня 2018 року) 
 

Етап здійснення заходу 
№ 1 (опис) 

Створення координаційної групи із залученням представників 
Головного КЕУ та юридичного департаменту Міноборони, 
Генерального штабу, Проектного Офісу Реформ при Міноборони, 
представників “Разом проти корупції”, IDLO, Transparency 
International для опрацювання проблемних питань із землями 
оборони. Визначення координатора, відповідального за діяльність 
групи. 
Результативні показники: захід виконано. 
Опрацьовано наказ Міністерства оборони України від 16.08.2018 

№ 415 “Про утворення координаційної робочої групи з питань 
внесення відомостей про земельні ділянки до Державного 
земельного кадастру, Державного реєстру речових прав, їх 
кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку, що належать до 
земель оборони”. 

Координатором визначено голову вищезазначеної 
координаційного робочої групи заступника начальника Головного 
квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (на 
цей час полковник Гринь В.М.). 

Строк  Липень 2018 року. 



Індикатори здійснення 
заходу  

Наказ про створення та склад координаційної робочої групи з 
визначним координатором. 

Комунікаційна 
кампанія  

Публікація наказу на сайті Міноборони. 
 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

2 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 2 (опис) 

Кадрове, матеріально-технічне, організаційне забезпечення  
управління обліку, землеустрою та використання земель оборони 
Головного КЕУ: 

забезпечення кваліфікованими спеціалістами (зокрема, 
інженерами-землевпорядниками), які будуть організаційно 
супроводжувати та систематизувати роботу із землями оборони; 

забезпечення працівників індивідуальними комп’ютеризованими 
робочими місцями та іншим необхідним устаткуванням відповідно 
до табелю до штату; 

визначення потреби у кадровому забезпеченні територіальних 
органів квартирно-експлуатаційної служби інженерами-
землевпорядниками (за напрямком підготовки геодезія, географія, 
кадастр). 
Результативні показники: захід в цілому виконано. 

В Головному КЕУ утворено відділ розробки документації із 
землеустрою в Управлінні обліку, землеустрою та використання 
земель.  

Завершується комплектування окремих посад в Територіальних 
КЕУ, які здійснюють роботу із землями оборони щодо її обліку, 
землеустрою та використання. 

Утворені військово-організаційні структури в цілому 
забезпечено необхідними матеріально-технічними засобами. 

Строк  Вересень – жовтень 2018 року. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Управління обліку, землеустрою та використання земель 
оборони Головного КЕУ фахівцями та технічними засобами 
відповідно до табелю до штату; 

Підготовлено перелік територіальних органів та за кожним 
органом визначено: 
1) обсяг роботи щодо реєстрації земель оборони (кількість 
ділянок, статус реєстрації, кількість проблемних ділянок, 
наявність/відсутність архівних документів, тощо)  
2) кадрові потреби (кількість людей, кваліфікаційні вимоги)  
3) матеріально-технічне забезпечення (наявність / відсутність 
необхідного обладнання); 

Протокол засідання координаційної робочої групи. 
Комунікаційна 
кампанія  

     Внутрішня комунікація – підготовка листів-клопотань щодо 
обґрунтування необхідності для керівництва Міноборони. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

8 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 3 (опис) 

Організація проведення збору та аналізу матеріалів про 
земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного 
земельного кадастру. Розробка Плану заходів із оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки по 
територіальним КЕУ, Київському КЕУ, КЕВ та КЕЧ (районів) на 
2019 рік. 

Результативні показники. 
Розроблено та виконується План заходів із оформлення 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки по 
територіальним КЕУ, Київському КЕУ, КЕВ та КЕЧ (районів) на 
2018 рік (від 19.04.2018 № 303/6/29/702). 



Строк  Листопад – грудень 2018 року. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Проведено аналіз не оформлених земельних ділянок. 
Визначено проблемні земельні ділянки для ведення 

претензійно-позовної роботи. 
Визначено земельні ділянки з переданими будівлями, 

спорудами, фондами. 
План заходів із оформлення правовстановлюючих документів 

на земельні ділянки по територіальним КЕУ, Київському КЕУ, 
КЕВ та КЕЧ (районів) на 2018 рік. 

Протокол засідання координаційної робочої групи. 
Комунікаційна 
кампанія  

Публікація пост-релізу щодо проведених зустрічей на сайті 
Міноборони (короткі домовленості за результатами). 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

3 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 4 (опис) 

Розроблення методичних матеріалів щодо оформлення 
проблемних земельних ділянок, та доведення їх до територіальних 
квартирно-експлуатаційних підрозділів. 

Результативні показники: захід виконано. 
В Головному КЕВ розроблено та 05.07.2018 затверджено 

начальником Головного КЕУ (№ 303/6/29/1231) наступні методики: 
Алгоритм дій з оформлення земельної ділянки непосвідченої 

державним актом, частина якої незаконно вилучена; 
Алгоритм дій щодо оформлення земельних ділянок з переданими 

будівлями, спорудами та житловим фондом. 
Зазначені методики доведено до керівників територіальних 

квартирно-експлуатаційних органів квартирно-експлуатаційної 
служби Збройних Сил України. 

Строк  Липень 2018 року. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Методичні матеріали розроблено та доведено до кінцевих 
виконавців. 

Комунікаційна 
кампанія  

Внутрішнє обговорення. 
Інформування про управлінське рішення територіальних органів 

квартирно-експлуатаційної служби. 
Обговорення робочою групою методичних матеріалів. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

3 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 5 (опис) 

Визначення оптимальної моделі програмного забезпечення 
геопросторового обліку земель оборони.  

Варіанти:  
1) Організація закупівлі, проведення закупівлі та встановлення 
апаратно-програмного комплексу з метою забезпечення 
геопросторового обліку земель оборони (згідно табелю до штату). 
2) Забезпечення наповнення та коригування даних про об’єкти 
нерухомості казармено-житлового фонду та землі оборони у 
підсистемах управління нерухомим військовим майном “Майно” 
та “Землі” / “Житло” Єдиної системи управління адміністративно-
господарськими процесами ЗСУ.  

Відповідно до протокольного рішення координаційної робочої 
групи Міноборони з питань внесення відомостей про земельні 
ділянки до Державного земельного кадастру, Державного реєстру 
речових прав, їх кількісні, якісні характеристики та грошову 
оцінку, що належать до земель оборони від 30.08.2018 в 
Міноборони на цей час відсутні технічні та технологічні 
можливості виконання цього завдання. Наявні виробничі і технічні 
можливості обмежені у зв’язку з виконанням оперативного 
(бойового) управління, спостереження та розвідки у 



телекомунікаційних мережах Збройних Сил України (лист 
начальника Головного управління оперативного забезпечення 
Збройних Сил України від 15.08.2018 № 343/1/6779). 

Строк  Вересень – жовтень 2018 року. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Визначено оптимальну модель програмного забезпечення 
геопросторового обліку земель оборони.  

Ухвалено відповідне управлінське рішення (внутрішній 
документ). 

Протокол роботи координаційної групи Міноборони з питань 
внесення відомостей про земельні ділянки до Державного 
земельного кадастру, Державного реєстру речових прав, їх 
кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку, що належать 
до земель оборони від 30.08.2018 в Міноборони від 30.08.2018. 

Комунікаційна 
кампанія  

Внутрішня комунікація та постійний обмін інформацією.  
Досягнуто розуміння та домовленостей з представниками 

координаційної робочої групи щодо зняття заходу з контролю. 
% етапу у загальному 
процесі виконання  

5 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 6 (опис)  

Забезпечити оцифровування архівів землевпорядної 
документації із землеустрою.  

Строк  Грудень 2018 – 20% 
Травень 2019 – 40 % 
Вересень 2019 – 60 % 
Грудень 2019 -100 % 

Індикатори здійснення 
заходу  

100 % архівів землевпорядної документації оцифровано. 
Результативні показники: 
На сьогодні в Міноборони відсутнє програмно-технічні 

можливості щодо організації геопросторового обліку земель 
оборони, також відсутні точні графічні матеріали за якими 
можливе оцифрування контурів військових містечок для внесення 
їх до бази Державного земельного кадастру для створення 
обмежень щодо сторонніх землекористувачів. 

Разом з тим, законодавством не визначено уповноважений 
орган державної влади, який має затвердити такі обмеження. 

Крім того, Державний фонд документації із землеустрою 
формується в результаті здійснення землеустрою і зберігається у 
відповідності до вимог ст.32 Закону України “Про землеустрій” та 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 “Про 
затвердження Положення про Державний фонд документації із 
землеустрою”, тобто документація із землеустрою, яка 
затверджена у встановленому порядку знаходиться в 
територіальних органах Держгеокадастру, на підставі якої 
вносились відомості до ДЗК і оцифровувати її немає необхідності, 
що дана робота буде мати ні яких законних правових підстав для  
землекористувачів Міноборони, а також понесе за собою додаткові 
фінансові затрати. 

Комунікаційна 
кампанія  

Внутрішня комунікація – підготовка листів-клопотань щодо   
обґрунтування необхідності оцифрування для керівництва 
Міноборони. 

Досягнуто розуміння та домовленостей з представниками 
координаційної робочої групи щодо зняття заходу з контролю. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

6 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 6 (опис) 

Опрацювати питання внесення орієнтовних меж земельних 
ділянок Міноборони до публічної кадастрової карти за матеріалами 
інвентаризації 1992-1993 років, державними актами про право 



постійного користування земельною ділянкою старого зразка та 
рішень органів влади; опрацювати питання обміну інформацією 
про межі земельних ділянок між Держгеокадастром та 
Міністерством оборони України. 

Результативні показники: захід виконано. 
Здійснюється постійно під час внесення відомостей до 

державного земельного кадастру на підставі розробленої земельної 
документації із землеустрою, із постійним оновленням публічної 
кадастрової карти України. 

Строк  Грудень 2018 року. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Протокол робочої групи. 
 

Комунікаційна 
кампанія  

Розміщення інформації на офіційному веб-порталі Міноборони 
через Управління комунікацій та преси Міноборони. 

Розміщення інформації на офіційному веб-порталі 
Держгеокадастру. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

8 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 7 (опис) 

Привести у відповідність облікові дані земельних ділянок до 
даних Держгеокадастру – зняти з обліку земельні ділянки під 
переданими будівлями, спорудами, фондами (Головне КЕУ та 
структурні підрозділи). 

Для цього необхідно: 
1) розробити графічні містобудівні матеріали; 
2) при необхідності зробити містобудівний розрахунок; 
3) зробити акт узгодження меж з власниками будівель; 
4) подати матеріали керівництву Міноборони для прийняття 

управлінського рішення. 
Результативні показники:захід виконується постійно під час 

внесення відомостей до державного земельного кадастру. 
З метою позбавлення Міноборони від невластивих функцій по 

обліку та утримання земельних ділянок під переданими об’єктами, 
постійно ведеться робота щодо припинення права постійного 
користування земельними ділянками військових містечок, об’єкти 
яких передані зі сфери управління Міноборони на підставі рішень 
Кабінету Міністрів України та Міноборони, та зняття їх з обліку у 
встановленому законодавством порядку з урахуванням протоколів 
засідань Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. № 39 (щодо 
визнання таким, що втратило чинність рішення Кабінету Міністрів 
від 7 липня 2010 р. (протокол № 32) та від 29.04.2015 № 48 (щодо 
вирішення питання припинення права постійного користування 
земельними ділянками) з врахуванням протоколу № 48 засідання 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року. 

Робота щодо припинення права постійного користування 
земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача 
організована у відповідності до вимог наказу Міністерства оборони 
України від 19.12.2017 № 680 “Про затвердження Інструкції з 
обліку земельних ділянок в органах квартирно-експлуатаційної 
служби Збройних Сил України” (зі змінами). 

Зазначені заходи передбачені в Плані діяльності Міністерства 
оборони України на відповідний рік, в тому числі на 2019 рік. 

Строк  2018-2020 роки. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Прийняття рішення Міністром оборони України щодо відмови 
від землекористування земельних ділянок під переданими 
фондами, та зняття цих земельних ділянок з обліку квартирно-
експлуатаційними підрозділами.  

З метою позбавлення Міноборони від невластивих функцій 
утримування земельних ділянок під переданим житловим фондом, 



об’єктами соціальної сфери та нерухомим військовим майном, що 
передано до комунальної власності територіальних громад за 
відповідними рішеннями Уряду та Міноборони, в 2018 році 
підготовлені відповідні матеріали та прийняті рішення щодо 
надання добровільної відмови від права постійного користування 
земельними ділянками Міноборони, які не плануються для потреб 
оборони, загалом по 9 земельним ділянкам загальною площею 
14,6449 гектар. 

Комунікаційна 
кампанія  

Комунікація з власниками земель. 
Роз’яснювальна кампанія щодо дій Міноборони і статусу 

реєстрації земель. 
% етапу у загальному 
процесі виконання  

8 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 8 (опис) 

Забезпечення Державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, розміщене на земельних ділянках, які знаходяться на 
обліку в квартирно-експлуатаційних підрозділах.  

Подання клопотань до органів, уповноважених розпоряджатися 
земельними ділянками, які належать до земель оборони (органи 
місцевого самоврядування та органи місцевої виконавчої влади) 
про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. 

Результативні показники:захід виконується. 
Здійснюється технічна інвентаризація будівель і споруд, 

розміщених на земельних ділянках , які знаходяться на обліку в 
органах квартирно-експлуатаційної служби. 

Водночас, наявні проблеми, що знижують ефективність цієї 
діяльності: 

більшість військових містечок знаходяться за межами 
населених пунктів, що є неможливим в отриманні поштової адреси 
земельних ділянок; 

необхідний тривалий час для отримання довідок з Фонду 
державного майна України стосовно віднесення об’єктів 
державного майна до державної власності. 

Строк  2018 – 2019 роки. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Протягом 2018-2019 років оформлено будівлі і споруди, 
розміщені на земельних ділянках землекористувачів земель 
оборони. 

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про проведену державну реєстрацію речового права власності на 
будівлі і споруди. 

Позитивно розглянуті клопотання органами уповноваженими 
розпоряджатися земельними ділянками. 

Комунікаційна 
кампанія  

Обговорення робочою групою. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

10 % 

 
 

Етап здійснення заходу 
№ 9 (опис) 

Опрацювання проблемних питань оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які 
знаходиться у користуванні державних підприємств, що є сфері 
управління Міноборони. 

Результативні показники: захід виконується. 
Оформлення правовстановлюючих документів на земельні 

ділянки, які знаходиться у користуванні державних підприємств, 
що є сфері управління Міноборони, проводиться безпосередньо 
державними підприємствами, які є землекористувачами таких 
земель. 

Строк  Вересень 2018 року. 



Індикатори здійснення 
заходу  

Визначено шляхи вирішення проблемних питань оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які 
знаходиться у користуванні державних підприємств, що є сфері 
управління Міноборони. 

Визначено модель, щодо забезпечення державної реєстрації 
права власності на земельні ділянки, які знаходиться у 
користуванні державних підприємств, що є сфері управління 
Міноборони. 

Визначено відповідальних осіб та склад команди, що 
координуватиме реєстрацію земель у користуванні державних 
підприємств, що є сфері управління Міноборони. 

Складено план роботи такої проектної команди для реєстрації 
земель оборони у користуванні державних підприємств, що є 
сфері управління Міноборони. 

Комунікаційна 
кампанія  

Обговорення робочою групою. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

5%+ 10 % на етапі здійснення реєстрації 

 
Етап здійснення заходу 
№ 10 (опис) 

Виконання “Зведеного перспективного плану виконання 
заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки по територіальним КЕУ, Київському КЕУ, КЕВ та 
КЕЧ (районів) на 2018-2020 роки”. 

Результативні показники: захід виконується. 
У 2018 році досягнуто реалізації Уточненого плану виконання 

заходів щодо оформлення державних актів на земельні ділянки 
під КЕУ, Київському КЕУ, КЕВ, КЕЧ (районів) на 2018 рік, 
затвердженого начальником ГКЕУ ЗС України 19.04.2018 
№ 303/6/29/702. 

У 2018 році забезпечено формування та державну реєстрацію 
земель оборони та виготовлено: 

землевпорядну документацію із землеустрою на 
265 земельних ділянок загальною площею 115,5 тис.га; 

картографічних матеріалів на 166 земельних ділянок площею 
21,4 тис.га; 

проведено експертну грошову оцінку 232 земельних ділянок 
зареєстрованих в Державному реєстрі речових прав. 

Внесені відомості до Державного земельного кадастру про 
195 земельних ділянок загальною площею 74,92 тис.га, що 
складає 48  % від потреби на 2018 рік. 

Строк  Грудень 2020 року. 
Індикатори здійснення 
заходу  

Сформовано та проведено державну реєстрацію земельних 
ділянок: 
у 2018 році – 409 
у 2019 році – 339 
у 2020 році – 303 

Комунікаційна 
кампанія  

Обговорення робочою групою. 
Інформація на сайті Міноборони. 

% етапу у загальному 
процесі виконання  

18 % 

 

Захід № 2 

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 

Міністерство оборони України. 
Найменування заходу № 2: “Перегляд нормативно-правових актів Міністерства 
оборони України у сфері реалізації військової кадрової політики на наявність 
корупціогенних норм”. 



Відповідальна особа 
(міністр/заступник 
міністра, 
керівник/заступник 
керівника іншого 
центрального органу 
виконавчої влади) 

Державний секретар Міністерства оборони України. 

 

Головний виконавець у 
міністерстві або в 
іншому центральному 
органі виконавчої 
влади 

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України. 

Опис проблем, які 
повинні бути 
розв’язані за 
результатами 
здійснення заходу 
(чітко визначена 
проблематика, суть 
корупційних ризиків)  

З метою виключення можливих корупціогенних норм потребують 
перегляду діючі нормативно-правові акти Міністерства оборони 
України у сфері реалізації військової кадрової політики. 

Строки здійснення  До кінця 2018 року. 
Очікуваний результат  Відсутність корупціогенних норм в нормативно-правових актах 

Міністерства оборони України у сфері реалізації військової 
кадрової політики. 

Експертні, громадські 
кола, стейкхолдери, 
яких міністерство, 
інший центральний 
орган виконавчої влади 
залучає для планування 
та здійснення заходів  

Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства 
оборони України, Науково-дослідний центр гуманітарних 
проблем Збройних Сил України, Науковий центр проблем 
запобігання корупції в секторі безпеки і оборони Національного 
університету оборони України. 

Оцінка необхідних 
ресурсів для 
здійснення заходу  

Буде виявлена за результатами першого етапу. 
 

Джерело фінансування 
(у разі потреби)  

Державний бюджет України. 
 

 
Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та % їх виконання 

 
Досягнення попередніх 
етапів імплементації 
заходу (до вересня 
2017 року)  

В ході першого етапу (до вересня 2017р.) Департаментом 
кадрової політики Міноборони організовано роботу щодо:  

- проведення аналітичної роботи та перевірку діючих 
нормативно-правових актів Міноборони у сфері реалізації 
військової кадрової політики на наявність можливих 
корупціогенних норм; 

- складання списку нормативно-правових актів Міноборони у 
сфері реалізації військової кадрової політики, що мають можливі 
корупціогенні норми та потребують перегляду. 

За підсумками 1-го етапу виконання зазначеного завдання 
проведено низку заходів, зокрема: 

- опрацьовано план проведення аналізу і перевірки 
нормативно-правових актів Міноборони у сфері реалізації 
військової кадрової політики на наявність можливих 
корупціогенних норм, який 01.02.2017 затверджено заступником 
Міністра оборони України; 

- розроблено перелік нормативно-правових актів Міноборони у 
сфері реалізації військової кадрової політики, що потребують 
проведення аналізу і перевірки на наявність можливих 
корупціогенних норм, розподіл відповідальності між науково-
дослідними установами Міноборони і громадськими 



організаціями (за їх згодою) щодо проведення такої експертизи, а 
також терміни подання відповідальними розробниками 
результатів експертизи, а також пропозицій щодо їх 
доопрацювання; 

- до зазначеної роботи залучено представників науково-
дослідних установ Міноборони та ЗС України, незалежних 
експертів з числа представників Громадської ради при 
Міноборони та Центру зі зниження ризиків корупції в 
оборонному секторі (CIDS) оборонного відомства Норвегії. 

В ході 1-го етапу проведено експертизу нормативно-правових 
актів, визначених Планом.  

За результатами проведеної експертизи не виявлено 
корупціогенних норм в 16-ти наказах Міноборони (за 2009-2016 
рр., що зареєстровані в Міністерстві юстиції України). Внесено 
пропозиції щодо доопрацювання 5-ти наказів Міноборони, в яких 
внесено зміни з виключення можливих корупціогенних факторів. 

Заплановано в ході 2-го етапу до грудня 2018 р. здійснити роботу 
з доопрацювання 3-х нормативно-правових актів Міноборони у 
визначені строки.  

Інформація про виконання зазначеного заходу щоквартально 
розміщується на офіційному веб-порталі Міноборони та 
Урядовому веб-порталі (через Управління комунікацій та преси, 
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції МОУ й, 
відповідно, через Секретаріат КМУ). 

% попередніх етапів у 
загальному процесі 
виконання (на скільки 
% захід було виконано 
у попередні періоди) 

80 % 

 
Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка  

(починаючи з 1 жовтня 2017 року) 
 

Етап здійснення заходу 
№ 2 (опис)  

Станом на 31.12.2018 проведено роботу з внесення змін до діючих 
нормативно-правових актів Міноборони у сфері реалізації 
військової кадрової політики щодо вилучення можливих 
корупціогенних норм (план затверджений 01.02.2017 заступником 
Міністра оборони України). 
Під час 2-го етапу (в 2018р.) завершено аналіз і перевірку 
нормативно-правових актів Міноборони у сфері реалізації 
військової кадрової політики на наявність можливих 
корупціогенних норм. Перевірено 5 наказів Міноборони, з них до 
4-х внесено відповідні зміни. 
Таким чином, всього за результатами експертизи протягом двох 
етапів опрацьовано на наявність корупціогенних норм 21 наказ 
Міноборони (за 2009-2016 рр.). З них, в ході 1-го етапу протягом 
2016-2017рр. – 16, 2-го етапу (в 2018р.) – 5. До 9 нормативних 
актів внесено зміни щодо недопущення їх можливої 
корупціогенності.  
Захід виконано. 

Строк  Грудень 2018 року 
Індикатори здійснення 
заходу  

Організована та продовжується робота з внесення змін до 3-х 
нормативно-правових актів Міноборони (наказів Міноборони) у 
сфері реалізації військової кадрової політики щодо позбавлення 
можливих корупціогенних норм. 

Комунікаційна 
кампанія (як 
міністерство, інший 
центральний орган 
виконавчої влади 

Здійснюється розміщення інформації на офіційному веб-порталі 
Міноборони через Управління комунікацій та преси Міноборони 
(щоквартально). 



комунікуватиме про 
процес виконання)  
% етапу у загальному 
процесі виконання 
(скільки % складає вага 
цього етапу, у 
співвідношенні до 
кінцевого результату – 
100 % та з урахуванням 
досягнення 
попереднього періоду 
виконання заходу) 

100 % 

 

Захід № 3 

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 

Міністерство оборони України. 
Найменування заходу 3: “Проведення Міжнародного антикорупційного тижня щодо 
протидії та перспектив боротьби з корупцією в оборонній сфері (МАКТ-2016), 
формування середовища її повного не сприйняття”. 
Відповідальна особа 
(міністр/заступник 
міністра, 
керівник/заступник 
керівника іншого 
центрального органу 
виконавчої влади) 

Перший заступник Міністра оборони України. 

Головний виконавець у 
міністерстві або в 
іншому центральному 
органі виконавчої 
влади 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства 
оборони України, Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського. 

Опис проблем, які 
повинні бути 
розв’язані за 
результатами 
здійснення заходу 
(чітко визначена 
проблематика, суть 
корупційних ризиків)  

Необхідність узгодження поглядів та обміну інформацією між 
вищим керівництвом Міноборони та високими представниками 
міністерств оборони країн-членів НАТО щодо стратегії реалізації 
засад антикорупційної політики в Україні, подальшого виконання 
заходів із здійснення Ініціативи НАТО з питань розбудови 
доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності в діяльності 
оборонних і безпекових інституцій на 2017р. 

Строки здійснення  Листопад 2016 року. 
Очікуваний результат  Опрацьовані пропозиції учасників Міжнародного 

антикорупційного тижня (МАКТ-2016) щодо посилення 
антикорупційної діяльності в Міністерстві оборони України і 
Збройних Силах України та заходи з їх реалізації на 2017 рік. 

Експертні, громадські 
кола, стейкхолдери, 
яких міністерство, 
інший центральний 
орган виконавчої влади 
залучає для планування 
та здійснення заходів  

Представники наукових кіл, українських і міжнародних урядових 
та неурядових організацій, громадських організацій, які працюють 
у сфері запобігання та протидії корупції. 

Оцінка необхідних 
ресурсів для 
здійснення заходу  

Навчально-матеріальна база НУОУ, підрозділів з міжнародного 
оборонного співробітництва МОУ та ГШ ЗСУ, засоби масової 
інформації. 

Джерело фінансування 
(у разі потреби)  

Державний бюджет України, міжнародна допомога. 

 
 



Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та % їх виконання 
 

Досягнення попередніх 
етапів імплементації 
заходу (до вересня 
2017 року)  

На першому етапі (листопад 2016 року) опрацьовано доручення 
першого заступника Міністра оборони України щодо організації і 
проведення ІІ-го Міжнародного антикорупційного тижня (МАКТ-
2016) та здійснення контрольних заходів з його підготовки і 
проведення. 

Проведено низку робочих нарад з розглядом питань щодо 
організації і забезпечення проведення МАКТ-2016 із залученням 
іноземного радника при Міноборони Філа Джонса (Велика 
Британія).  

Підготовлено програму МАКТ-2016, списки учасників, 
навчально-методичні, інформаційно-довідкові та рекламні 
матеріали, які доведені до всіх учасників. 

На офіційному веб-порталі Міноборони, в засобах масової 
інформації (через Управління комунікацій та преси МОУ) 
організовано висвітлення заходів підготовки, організації взаємодії 
та обміну інформацією між організаторами заходу. 

На другому етапі (листопад 2016 року) протягом 21-25.11.2016 
в Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського (далі – НУОУ) проведено ІІ-й Міжнародний 
антикорупційний тиждень (МАКТ-2016). Кількість учасників: від 
України – 54 особи, а також 14 провідних експертів від країн-
членів Альянсу та міжнародних антикорупційних неурядових 
організацій. Під час МАКТ-2016 проведено 2 телевідео- 
конференції з представниками Міністерств оборони США та 
Колумбії.  

На третьому етапі (грудень 2016 року – березень 2017 року) за 
підсумками МАКТ-2016 узагальнено пропозиції і рекомендації 
його учасників, з метою удосконалення системи запобігання 
корупції Міноборони та Збройних Сил України опрацьовано 
доповідь Міністру оборони України та внесено зміни до 
Антикорупційної програми Міноборони на 2015-2017 роки 
(затверджені наказом Міноборони від 15.05.2017 № 267). 

На офіційному веб-порталі Міноборони, в засобах масової 
інформації організовано внутрішню і зовнішню комунікаційну 
кампанію щодо висвітлення заходів підготовки і проведення 
МАКТ-2016. 

Захід виконано. 
% попередніх етапів у 
загальному процесі 
виконання (на скільки 
% захід було виконано 
у попередні періоди) 

100 % 

 

Захід № 4 

 

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 

Міністерство оборони України. 
Найменування заходу 4: “Розроблення Кодексу доброчесної поведінки та професійної 
етики військових посадових осіб, державних службовців, інших осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України”. 
Відповідальна особа 
(міністр/заступник 
міністра, 
керівник/заступник 
керівника іншого 
центрального органу 

Перший заступник Міністра оборони України. 



виконавчої влади) 
Головний виконавець у 
міністерстві або в 
іншому центральному 
органі виконавчої 
влади 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства 
оборони України, Науковий центр проблем запобігання корупції у 
секторі безпеки і оборони Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. 

Опис проблем, які 
повинні бути 
розв’язані за 
результатами 
здійснення заходу 
(чітко визначена 
проблематика, суть 
корупційних ризиків)  

В оборонному відомстві не розроблено зведеного документу щодо 
етичної поведінки військових посадових осіб та державних 
службовців. 

Строки здійснення  Березень 2017 року. 
Очікуваний результат  Організація доведення, вивчення та виконання вимог Кодексу 

доброчесної поведінки та професійної етики службових 
(посадових) осіб, державних службовців, інших осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави в Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України (далі – Кодексу). 

Експертні, громадські 
кола, стейкхолдери, 
яких міністерство, 
інший центральний 
орган виконавчої влади 
залучає для планування 
та здійснення заходів  

Центр зі зниження ризиків корупціїв оборонному секторі (CIDS), 
представники Комітету реформ МОУ, Ради волонтерів  
Експерти від уповноважених підрозділів з питань запобігання та 
виявлення корупції окремих центральних органів виконавчої 
влади. 

Оцінка необхідних 
ресурсів для 
здійснення заходу  

Навчально-методична база Наукового центру проблем 
запобігання корупції у секторі безпеки і оборони НУОУ, Центру зі 
зниження ризиків корупціїв оборонному секторі (CIDS). 

Джерело фінансування 
(у разі потреби)  

Державний бюджет України. 

 
Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та % їх виконання 

 
Досягнення попередніх 
етапів імплементації 
заходу (до березня 
2017 року)  

На першому етапі (листопад 2016 року) вивчено і 
систематизовано досвід країн НАТО та ЄС щодо змісту та 
механізмів забезпечення виконання кодексів (стандартів) етичної 
поведінки персоналу інституцій сектору безпеки і оборони, а також 
інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави. 

Узагальнено пропозиції з розроблення проекту Кодексу від 
науково-педагогічних працівників гуманітарних кафедр вищих 
військових навчальних закладів. 

В проекті Кодексу враховано пропозиції Генерального штабу ЗС 
України, органів військового управління ЗС України, іноземних 
радників при Міноборони та ЗС України, Центру зі зниження ризиків 
корупції в оборонному секторі (CIDS) Міноборони Королівства 
Норвегії. 

На другому етапі (листопад-грудень 2016 року) опрацьовано 
змістовну частину проекту Кодексу доброчесної поведінки та 
професійної етики військових посадових осіб, державних 
службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, в Міністерстві оборони та Збройних Силах України. 

Проведено обговорення проекту Кодексу у вищих військових 
навчальних закладах та військових частинах, на засіданні робочої 
групи (антикорупційна діяльність) Комітету реформ Міноборони та 
ЗС України, з представниками Центру зі зниження ризиків корупції 
в оборонному секторі (CIDS) Міністерства оборони Королівства 
Норвегія, Ради волонтерів, Громадської ради при Міноборони. 

В ході третього етапу (січень-березень 2017 року) 15.03.2017 



Міністром оборони України затверджено Кодекс доброчесної 
поведінки та професійної етики військових посадових осіб, 
державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних 
Силах України. 

Текст Кодексу опублікований на офіційному веб-порталі 
Міноборони.  

Організовано впровадження Кодексу в діяльність структурних 
підрозділів Міноборони та Генерального штабу ЗС України, 
органів військового управління, військових частин, закладів, 
установ та державних підприємств. 

Крім того, розроблено та видано методичний посібник “Коментар 
до Кодексу доброчесності та професійної етики в Міністерстві 
оборони та Збройних Силах України” та Пам’ятку для персоналу 
“Правила доброчесної поведінки щодо запобігання корупції”, які 
доведено до військ (сил), розміщено на веб-сайті Наукового центру 
проблем запобігання корупції в секторі безпеки і оборони 
Національного університету оборони http://bitec.nuou.org.ua/ та 
веб-порталі “Корупція в армії вбиває!” https://defence-anticor.in.ua. 

На цей час здійснюються контрольні заходи щодо впровадження 
Кодексу в діяльності органів військового управління, військових 
частин, закладів, установ та державних підприємств. 

Захід виконано. 
% попередніх етапів у 
загальному процесі 
виконання (на скільки 
% захід було виконано 
у попередні періоди) 

100 % 

 
Захід № 5  

 
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: 

Міністерство оборони України. 
Найменування заходу 5: “Забезпечення розміщення у відкритому доступі результатів 
проведення ревізій, аудиторських та антикорупційних перевірок, планів і результатів 
роботи Тендерного комітету Міністерства оборони України та інших заходів, 
спрямованих на усунення виявлених недоліків (крім інформації з обмеженим 
доступом)”. 
Відповідальна особа 
(міністр/заступник 
міністра, 
керівник/заступник 
керівника іншого 
центрального органу 
виконавчої влади) 

Перший заступник Міністра оборони України. 

Головний виконавець у 
міністерстві або в 
іншому центральному 
органі виконавчої 
влади 

Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України. 

Опис проблем, які 
повинні бути 
розв’язані за 
результатами 
здійснення заходу 
(чітко визначена 
проблематика, суть 
корупційних ризиків)  

Недостатнє інформування суспільства про діяльність, пов’язану з 
використанням бюджетних коштів Міністерством оборони 
України, органами військового управління, державними 
підприємствами, установами та організаціями, які належать до 
сфери управління Міністерства оборони України 

Строки здійснення  Щомісяця 

https://defence-anticor.in.ua/


 
 

 

Очікуваний результат  Підвищення підзвітності та прозорості у діяльності оборонного 
відомства, інформування суспільства про результати проведених 
контрольних заходів, аудиторських і антикорупційних перевірок 
та заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків 

Експертні, громадські 
кола, стейкхолдери, 
яких міністерство, 
інший центральний 
орган виконавчої влади 
залучає для планування 
та здійснення заходів  

Представники Проектного офісу реформ, Ради волонтерів, 
Громадської ради при Міністерстві оборони України 

Оцінка необхідних 
ресурсів для 
здійснення заходу 

Офіційний веб-портал Міністерства оборони України, засоби 
масової інформації. 

Джерело фінансування 
(у разі потреби)  

Державний бюджет України. 

 
Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та % їх виконання 

 
Досягнення попередніх 
етапів імплементації 
заходу (до вересня 
2017 року)  

Відповідно до етапів проведення заходу, на веб-порталі 
Міноборони організовано розміщення інформації про діяльність 
оборонного відомства у сфері запобігання корупції, проведення 
ревізій, аудиторських та антикорупційних перевірок, закупівель, 
планів і результатів роботи Тендерного комітету Міноборони та 
інших заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків та 
досягення прозорості та публічності діяльності. 

Вирішено питання стосовно розширення кола інформації для 
розміщення на сторінці “Внутрішній аудит” веб-порталу 
Міноборони інформації та відомостей про результати проведення 
ревізій, аудиторських та антикорупційних перевірок 
(поквартально). В 2016 році розміщено 11 повідомлень про 
проведені аудити та контрольні заходи, в 2017 році – 19 
повідомлень, в 1 півріччі 2018 року – 9.  

На сторінці “Внутрішній аудит” цього сайту оприлюднено 
щорічні плани діяльності з внутрішнього аудиту на 1 та 2 півріччя 
кожного року. 

Крім того, розміщено нормативно-правову базу у сфері 
внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та Збройних 
Сил України. 

Водночас, на виконання протокольного доручення Прем’єр-
міністра України від 07.12.2016 № 55 та відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-
р, опрацьовується інформація про результати проведення в 
Міноборони заходів щодо запобігання корупції, яка щоквартально 
направляється до Секретаріату Кабінету Міністрів України для 
розміщення на Урядовому веб-порталі та розміщується на 
офіційному веб-порталі Міноборни. 

% попередніх етапів у 
загальному процесі 
виконання (на скільки 
% захід було виконано 
у попередні періоди) 

50 % 

 
Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка  

(починаючи з 1 травня 2018 року)* 
 
Етап здійснення заходу 
№ 1 (опис)  

Продовжено оприлюднення інформації, передбаченої заходом: 
результатів проведення ревізій, аудиторських та 



антикорупційних перевірок, планів і результатів роботи 
Тендерного комітету. 

Протягом 2018 року розміщено 14 повідомлень про проведені 
аудити та контрольні заходи.  

На сторінці “Внутрішній аудит” цього сайту оприлюднено 
щорічні плани діяльності з внутрішнього аудиту на 1 та 2 
півріччя 2018 року. 
Продовжувалося розміщення нормативно-правої бази стосовно 
внутрішнього аудиту в Збройних Силах України. 

Строк  Травень 2018 року – жовтень 2019 року  
Індикатори здійснення 
заходу  

Оприлюднені на офіційному веб-сайті Міноборони: результатів 
проведення ревізій, аудиторських та антикорупційних перевірок, 
планів і результатів роботи Тендерного комітету. 

Комунікаційна 
кампанія (як 
міністерство, інший 
центральний орган 
виконавчої влади 
комунікуватиме про 
процес виконання)  

Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Міноборони.  

% етапу у загальному 
процесі виконання  

75% 

 
 
Начальник Відділу з питань запобігання  
та виявлення корупції  
Міністерства оборони України 

полковник юстиції                                                                                                        В.ПРИЙМАК 
 


