
Інформація  
Міністерства оборони України про ключові антикорупційні  

інформаційні ініціативи, що проведені у другому півріччі 2018 року 
 

В Міністерстві оборони України (далі – Міноборони) відповідно до 
протокольного рішення засідання міжвідомчої робочої групи з питань 
координації антикорупційної реформи при Кабінеті міністрів України (далі – 
МРГ), яке відбулося 31.05.2018 (протокол № 7 від 31.05.2018), а також в рамках 
виконання Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції 
(схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України №576-р від 
23.08.2017), Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері 
запобігання та протидії корупції” на 2018 рік (затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 86-р), Плану заходів Міноборони 
з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 
2018 рік (затверджений Міністром оборони України 04.04.2018), у звітний 
період організовано й здійснювалася інформаційна та комунікаційна діяльність 
щодо забезпечення виконання завдань і заходів запобігання корупції. 

До цієї діяльності, відповідно до повноважень, залучалися Управління 
комунікацій та преси Міноборони, Відділ координації стратегічних комунікацій 
та моніторингу, а також Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 
Міноборони (за рішенням робочої наради під головуванням першого 
заступника Міністра оборони України Руснака І.С., яка відбулася 22 лютого 
2018 року (доручення ПЗМОУ від 16.02.2018 № 426/у/1). 

Інформацію Міноборони з цього питання за третій і четвертий квартали 
2018 року подано до Міністерства інформаційної політики України (№ 220/5883 
від 06.10.2018 та № 220/7653 від 27.12.2018 ). 

В рамках виконання Антикорупційної програми Міноборони на                     
2018 – 2020 роки (затверджена наказом Міноборони від 27.04.2018 № 190) 
проведено низку інформаційних кампаній, що супроводжувалися брифінгами, 
інтерв’ю та виступами керівного складу Міноборони для представників засобів 
масової інформації, а також розміщенням інформаційних повідомлень на 
офіційному веб-сайті Міноборони в рамках реалізації оборонної реформи, що 
стосувалися: 

поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його 
застосування, роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що 
здійснюються в державі (липень); 

роз’яснення форм і методів недопущення та розв’язання “конфлікту 
інтересів”, видів відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення (вересень); 

роз’яснення методики роботи з повідомленнями про порушення 
антикорупційного законодавства, захист викривачів (листопад); 

організації та проведення щорічного цільового інформування за участю 
керівного складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України до 
Міжнародного дня боротьби з корупцією (09 грудня). 

Крім того, за участю керівного складу Міноборони поінформовано 
суспільство з висвітленням інформації на офіційному веб-сайті Міноборони, 
зокрема щодо:  
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зустрічі Міністра оборони України 19 липня 2018 року з 

делегацією Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) 
за участю представників засобів масової інформації з метою презентації НАКО 
дослідження стосовно корупційних ризиків у сфері житлового забезпечення 
військовослужбовців Збройних Сил та обговорення подальших кроків щодо 
імплементації їх рекомендацій (щодо дослідження корупційних ризиків в 
оборонних закупівлях, питань захисту державної таємниці, публікації 
оновленого індексу Government Defenct Anti-Corruption Index, а також 
корупційних ризиків в управлінні земельними та непрофільними активами 
Міноборони); 

інформування 24 липня 2018 року першим заступником Міністра оборони 
України стосовно практичних заходів з трансформації посад 
військовослужбовців на цивільні в рамках оборонної реформи; 

реалізації в Міноборони оновленого антикорупційного проекту за участю 
Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р. Зокрема, 
затвердження заступником Міністра оборони України генерал-майором 
Шевчуком О.М. оновлених Етапів здійснення заходів та комунікаційну 
підтримку до 2020 року, передбачених Планом здійснення антикорупційних 
заходів в Міноборони та Збройних Силах України, стосовно 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 (липень, вересень); 

зустрічі 13 вересня 2018 року з керівником Програми НАТО з розбудови 
доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі 
оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ) Бенедикт Борель щодо 
реалізації цієї Програми ВІ в рамках виконання Річної національної програми 
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік; 

організації та проведення 14 вересня 2018 року Дня доброчесності за 
ініціативою Уряду та керівництвом НАТО; 

реалізації в рамках виконання доручення Президента України 
масштабного проекту з будівництва житлових комплексів для 
військовослужбовців військової служби за контрактом (щомісячно); 

виконання вимоги Міністра оборони України з посилення роботи із 
запобігання та виявлення корупції, проведення 24 липня 2018 року брифінгу 
начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального 
забезпечення Збройних Сил України щодо встановлених комісією Міноборони 
фактів нестач ПММ у Об’єднаному центрі забезпечення; 

контролю за покращенням якості послуг харчування особового складу 
військових частин Збройних Сил України, які надаються суб’єктами 
господарювання (липень); 

проведення мобільною групою НАТО в Національному університеті 
оборони України імені Івана Черняховського (м.Київ) та Національній академії 
Сухопутних військ імені гетьмана Івана Сагайдачного (м.Львів) семінарів щодо 
реалізації програми НАТО з розбудови доброчесності, прозорості та зниження 
корупційних ризиків для представників Міноборони та Збройних Сил України 
(вересень); 
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в рамках співпраці з Центром з питань доброчесності в оборонному 

секторі (Королівство Норвегія) візиту делегації Міноборони на чолі з 
начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони 
до Національного агентства з питань державної служби України Республіки 
Боснії і Герцеговини (вересень); 

проведення вищих академічних курсів з питань виховання доброчесності 
та запобігання корупції в Національному університеті оборони України імені 
Івана Черняховського за програмою міжнародної неурядової організації 
Transparency International та за сприяння Міністерства оборони Великої 
Британії (вересень, жовтень); 

проведення мобільних курсів з питань виховання доброчесності та 
запобігання корупції з керівним складом органів військового управління, 
військових частин, закладів та установ гарнізонів м.Черкаси, м.Херсону 
(серпень, вересень), Закарпатського обласного та районних військових 
комісаріатів, а також з особовим складом українського миротворчого 
підрозділу для виконання завдань в Косово (жовтень); 

візиту делегації Міноборони та Національного агентства з питань 
державної служби України до Республіки Боснії і Герцеговини в рамках 
співпраці з Центром з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS, 
Норвегія) та обміну досвідом у сфері удосконалення системи управління 
персоналом та зниження ризиків корупції (жовтень); 

розробки та погодження проекту Меморандуму про співпрацю та обмін 
інформацією між НАБУ та Міноборони (жовтень); 

зустрічі делегації Міноборони під керівництвом першого заступника 
Міністра оборони України Івана Руснака з іноземним радником з питань 
оборони Ліндою Сміт (Велика Британія) з обговорення проблем оборонної 
реформи, антикорупційної діяльності оборонного відомства та розбудови 
доброчесності, перспектив розвитку системи підготовки персоналу Збройних 
Сил України у сфері запобігання, зокрема впровадження системи 
дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах (листопад); 

інтерв’ю начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
Міністерства оборони України кореспонденту військового радіо “АрміяФМ” 
щодо антикорупційної діяльності Міноборони в 2018 р. (листопад); 

організації виконання в Міноборони антикорупційних заходів за 
міжнародними програмами НАТО під час брифінгу заступника начальника 
Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони 
України Станіслава Коношука (листопад); 

проведення 26-28 листопада 2018 року в Національному університеті 
оборони імені Івана Черняховського Міжнародної антикорупційної 
конференції. У конференції взяли участь перший заступник Міністра оборони 
України Іван Руснак, народні депутати України, представники Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, центральних 
органів виконавчої влади, НАЗК, НАБУ, Голова Представництва НАТО в 
Україні, посли й представники посольств європейських держав, зокрема 
Королівства Норвегії, США, Німеччини, Польщі, Боснії та Герцеговини, Грузії, 
Центру зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) Королівства 
Норвегії, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), 



 4 
національні та міжнародні експерти, слухачі Вищих академічних курсів з 
питань запобігання корупції, науковці; 

зустрічі Міністра оборони України представниками військово-
дипломатичного корпусу, які акредитовані в Україні щодо питань використання 
спроможностей в рамках реалізації Ініціативи НАТО з розбудови цілісності, 
прозорості, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в 
роботі оборонних і безпекових інституцій (грудень);  

візиту української делегації для участі у п’ятому засіданні Ради асоціації 
між Україною та ЄС (листопад); 

повернення до сфери управління Міноборони незаконно вилучених 
земель оборони та нерухомого майна (листопад); 

проведення 2 етапу Самооцінки структур сектору безпеки і оборони 
держави на предмет виявлення корупційних ризиків і загроз за програмою та 
опитувальником НАТО у визначених структурних підрозділах Міноборони, що 
здійснюється протягом 2018-2019 років (листопад, грудень); 

розроблення проекту Он-лайн курсу дистанційного навчання і 
підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції (проект започатковано 
за пропозицією та участю Філа Джонса іноземного радника Міноборони 
(Велика Британія), розробляється фахівцями Проектного офісу реформ 
Міноборони та Наукового центру проблем запобігання корупції в секторі 
безпеки і оборони НУОУ) (жовтень-грудень); 

реалізації дослідження корупційних ризиків у сфері житлового 
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та імплементації 
рекомендацій Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони 
(НАКО) (дослідження корупційних ризиків в оборонних закупівлях, питань 
захисту державної таємниці, публікації оновленого індексу Government Defenct 
Anti-Corruption Index, а також корупційних ризиків в управлінні земельними та 
непрофільними активами Міноборони), які прийнято 19 липня 2018 року під 
час зустрічі Міністра оборони України з делегацією НАКО (жовтень-грудень); 

реалізації в Міноборони за участю Урядово-громадської ініціативи 
“Разом проти корупції” Етапів здійснення заходів та комунікаційної підтримки 
до 2020 року, затверджених заступником Міністра оборони України                 
генерал-лейтенантом Шевчуком О.М., стосовно внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належать до земель 
оборони (передбачені Планом здійснення антикорупційних заходів в 
Міноборони та Збройних Силах України, розробленого на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р. (жовтень). 

З метою забезпечення делегацій Міноборони у заходах міжнародного 
співробітництва (у червні 2018 р. засідання Комісії Україна – НАТО на рівні 
міністрів оборони, у липні 2018 р. Саміту НАТО) спільно з Центром 
стратегічних комунікацій “СтратКом Україна” виготовлено інформаційний 
бюлетень з антикорупційної діяльності Міноборони № 5 та інфографіку на 
антикорупційну тематику. 

На офіційному веб-сайті Міноборони у розділі “Діяльність/Запобігання 
проявам корупції” розміщено Організаційно-методичні вказівки з питань 
реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міноборони та 
Збройних Сил України в 2019 році (доручення першого заступника Міністра 



 5 
оборони України від 22.11.2018 №1773/у/163-2016), а також відповіді 
на поширені питання при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, оновлену Пам’ятку декларанта, рекомендації суб’єктам 
декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні в 2019 
році. 

Продовжувалася річна інформаційна кампанія щодо впровадження в 
діяльності посадових осіб Міноборони та Збройних Сил України Кодексу 
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 
(15.03.2017 затверджений Міністром оборони України). Кодекс опубліковано 
на офіційному веб-сайті Міноборони. 

У звітний період здійснювався постійний моніторинг інформаційного 
середовища на предмет виявлення та оцінки тональності інформаційних 
повідомлень на тему корупції (із застосуванням затвердженого Переліку 
форматів та типів антикорупційних повідомлень й Типових бланків для оцінки 
антикорупційного повідомлення) в загальній системі моніторингу 
інформаційного середовища, поточної ситуації у вітчизняних та закордонних 
засобах масової інформації, соціальних мережах, блогосфері, виявлення 
потенційних та реальних інформаційних загроз в оборонній сфері, проведення 
попереджувальних інформаційних заходів. 

Продовжується робота щодо підтвердження або спростування 
опублікованих в засобах масової інформації критичних повідомлень щодо 
діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України (доручення 
Міністра оборони України від 18.06.2018 № 10347/з). 

За підсумками проведеного аналізу, узагальнення та оцінки 
антикорупційних повідомлень, розміщених в засобах масової інформації в 
мережі Інтернет в період з 05 липня по 25 грудня 2018 року, що стосувалися 
антикорупційної тематики в Міністерстві оборони України, встановлено 
подання 94 повідомлень протягом 63 діб, які мали негативну або критичну 
тональність. Зазначена інформація надавалася на 111 сайтах мережі Інтернет та 
в подальшому набула поширення на 1872 сайтах, де зафіксовано 3557 її лайків 
й 10103 переглядів. 

В антикорупційних повідомленнях негативної (критичної) тональності 
містилася інформація здебільшого щодо: 

наявності корупції в оборонній сфері; 
порушень у проведенні закупівель товарів, робіт і послуг, тендерних 

процедур стосовно будівництва житла, житлового та матеріально-технічного 
забезпечення (в тому числі за підсумками звіту Рахункової палати України), 
забезпечення паливно-мастильними матеріалами, розтрати державних коштів в 
окремих державних підприємствах, які знаходяться у сфері управління 
Міністерства оборони України; 

надмірного закритості даних щодо державних закупівель та необхідності 
запровадження більшої прозорості, відкритості й деталізації бюджету оборони;  

порушень у проведенні закупівель товарів, робіт і послуг, тендерних 
процедурах стосовно будівництва і закупівлі житла, невиконання умов 
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договорів генпідрядниками щодо будівництва житла й незаконного 
заволодіння коштами, забезпеченні житлом сімей військовослужбовців 
Збройних Сил, наявності корупційних схем та розтрати державних коштів в 
окремих державних підприємствах, які знаходяться у сфері управління 
Міністерства оборони України; 

зловживання службовим становищем окремих посадових осіб військових 
частин, військових комісаріатів й отримання ними неправомірної вигоди; 

рухомого і нерухомого майна, що знаходиться у власності окремих 
посадових осіб органів військового управління за даними їх декларацій. 

На цей час на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України 
спростовано 41 інформаційне повідомлення з негативною тональністю. 

Водночас, Міністром оборони України прийнято рішення й проведені 
службові розслідування та перевірки за фактами наведеними в підсумковому 
звіті Рахункової палати України, а також інших порушень, висвітлених в 
антикорупційних повідомленнях. Винні посадові особи притягнуті до 
відповідальності згідно з чинним законодавством. 

В цілому, Міністерством оборони України вживаються системні 
організаційні, правові, профілактичні та інформаційні заходи, спрямовані на 
запобігання і виявлення порушень антикорупційного законодавства, 
забезпечення ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів.  

 
 

Начальник Відділу з питань запобігання  
та виявлення корупції  Міністерства оборони України 
полковник юстиції                                                                                 В.ПРИЙМАК 


