
 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати виконання в Міністерстві оборони України заходів  
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики 

в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки  
в Міністерстві оборони України в 2017 році 

 
Антикорупційна діяльність в Міністерстві оборони України (далі – 

Міноборони) в 2017 році здійснювалася відповідно до вимог законодавства 
України, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, інших 
нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції. 

Довідково. Керівництво, функціональне супроводження та нормативно-правове забезпечення 
антикорупційної діяльності Міноборони здійснює Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 
Міноборони (далі – Відділ), утворений в липні 2016 р. Відповідальність Відділу поширено на Збройні 
Сили України (наказом Міноборони від 11.05.2016 № 245 затверджено Положення про Відділ). В 
лютому 2017 року внесено зміни до Положення про Відділ стосовно керівництва утвореними 
п’ятьма територіальними групами з питань запобігання та виявлення корупції (наказ Міноборони 
№104 від 16.02.2017).  

В Міноборони розроблено та виконувалися завдання і заходи 
Антикорупційної програми на 2017 рік (затверджена наказом Міноборони від 
30.05.2017 № 299). 

Інформаційно. Програма розроблена відповідно до Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126. 

Протягом звітного періоду основні зусилля зосереджувалися на: 
удосконаленні та підвищенні ефективності діючої в Міноборони та 

Збройних Силах України системи щодо запобігання корупції для всіх рівнів 
органів військового управління, до військової частини, державного 
підприємства включно (система затверджена наказом Міноборони від 
24.11.2015 № 646); 

завершенні комплектування територіальних груп з питань запобігання та 
виявлення корупції, набуття ними функціональних спроможностей. На цей час 
територіальні групи розпочали проведення перших самостійних 
антикорупційних перевірок та перевірок інформації щодо можливих 
корупційних правопорушень у військах (силах); 

моніторингу діяльності уповноважених осіб з питань запобігання 
корупції структурних підрозділів апарату Міноборони, Генерального штабу, 
командувань видів Збройних Сил України, інших органів військового 
управління, військових частин, установ, закладів та державних підприємств, які 
входять до сфери управління Міноборони; виконанні завдань, визначених 
Організаційно-методичними вказівками з питань реалізації державної 
антикорупційної політики в діяльності Міноборони та Збройних Сил України в 
2017 році. 

30 грудня 2017 року Міністром оборони України затверджено 
Організаційно-методичні вказівки щодо реалізації державної антикорупційної 
політики в діяльності Міноборони та Збройних Сил України в 2018 році, які 
доведено до органів військового управління та військ (сил) (доручення ТВО 
МОУ № 18/з від 02.01.2018). 
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Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015 – 2017 роки” до Національного агентства з питань 
запобігання корупції (далі – НАЗК) щоквартально надавалася інформація про 
стан виконання зазначеної Програми в Міноборони. Крім того, до НАЗК 
надавалися: 

пропозиції Міноборони до проекту нової Антикорупційної стратегії 
України на 2018-2020 роки; 

інформація Міноборони до Національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики (проект якої погоджено та подано до Секретаріату 
Кабінету Міністрів України; 

інформація стосовно виконання антикорупційної програми Міноборони 
на 2017 рік. 

В рамках проведення секторального аналізу рівня корупції в Україні, 
зокрема в оборонному секторі, та розроблення проекту нової Антикорупційної 
програми Міноборони на середньострокову перспективу, організовано і 
проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Міноборони. З цією метою 
наказом Міноборони № 550 від 23.10.2017 утворено комісію з оцінки 
корупційних ризиків у Міністерстві оборони України”, затверджено її склад, 
положення, визначено основні завдання та функції. За підсумками роботи 
опрацьовано проект відповідного Звіту. 

Для розробки вихідних даних використано матеріали Аналітичної 
записки Національного інституту стратегічних досліджень “Про стан 
трансформації Збройних Сил України, та покращення її проведення”, а також 
Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 
році. 

Інформаційно. Зазначене питання реалізується відповідно до антикорупційного 
законодавства України та Указу Президента України від 08.04.2017 №103/2017 “Про затвердження 
Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО”. 

Проаналізовано стан виконання антикорупційних заходів (кроків) 
Міноборони в рамках реалізації Річної національної програми під егідою 
Комісії Україна – НАТО на 2017 рік та опрацьовано пропозиції Міноборони до 
проекту РНП на 2018 рік. Водночас, до Апарату Ради національної безпеки і 
оборони України подано пропозиції Міноборони в Дорожню карту Україна-
НАТО зі здійснення заходів Програми НАТО з розбудови доброчесності та 
зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій. 

Опрацьовано інформацію щодо стану та перспектив антикорупційної 
діяльності Міноборони в 2017 році в межах виконання Воєнної доктрини 
України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Стратегічного 
оборонного бюлетеня України за 2016-2017 рр., Деталізованого плану заходів 
Міноборони з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та 
пропозиції Міноборони до Плану дій щодо впровадження ініціативи 
“Партнерство “Відкритий уряд” на 2018-2020 роки, а також Військово-
політичних вказівок щодо формування та реалізації воєнної політики в 
Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України у 2018 році, 2019 
та двох наступних роках. 
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Протягом звітного періоду щоквартально розроблялися інформаційно-

аналітичні матеріали з питань запобігання корупції в рамках стану Збройних 
Сил для інформування Адміністрації Президента України, КМУ, РНБОУ та 
Міністра оборони України. 

У вересні 2017 року опрацьовано доповідну записку керівництва 
Міністерства оборони України щодо вжиття першочергових заходів з метою 
удосконалення системи запобігання і виявлення корупції в Міноборони та 
Збройних Силах України. 

В рамках зовнішнього моніторингу антикорупційної діяльності 
Міноборони продовжувалася співпраця з неурядовою організацією 
“Transparency International Україна” та Незалежним антикорупційним 
комітетом з питань оборони (НАКО) в питаннях розбудови доброчесності та 
зменшення корупційних ризиків в оборонній сфері України, зокрема щодо 
оцінки корупційних ризиків у сферах державних закупівель, медичного та 
житлового забезпечення.  

29.03.2017 з керівництвом НАКО підписано Меморандум про співпрацю з 
питань зовнішнього моніторингу антикорупційної діяльності Міноборони 
(НАКО утворений за ініціативою міжнародної неурядової організації 
Transparence International). Експертами НАКО, в межах повноважень, 
проведено дослідження корупційних ризиків в системі медичного забезпечення 
Збройних Сил, опрацьовано пропозиції щодо їх вирішення. 

У вересні проведено робочу зустріч з делегацією лондонської філії 
міжнародної організації Тrаnsраrеnсу Іntеrnаtiоnаl й представниками НАКО. В 
ході зустрічі окреслено перспективні напрями співпраці в підвищенні 
прозорості оборонного відомства у сфері доступу до публічної інформації, 
використанні оборонного бюджету та проведенні державних закупівель. 

В цій діяльності активну участь здійснює Експертний антикорупційний 
консультативно-дорадчий комітет. 

Довідково. Експертний антикорупційний консультативно-дорадчий комітет утворений при 
Міноборони в липні 2016 року. Положення про комітет затверджено наказом Міноборони від 
22.07.2016 № 377. Персональний склад Комітету узгоджено Міністром оборони України. Головою 
комітету обрано іноземного радника при Міноборони Ф.Джонса (Велика Британія).  

24 травня 2017 року представники Міноборони взяли участь в 
парламентських слуханнях на тему: “Стан реалізації засад антикорупційної 
політики в Україні” (організовані згідно з постановою Верховної Ради України 
від 16.05.2017). До Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 
протидії корупції до проекту рекомендацій парламентських слухань подано 
інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції Міноборони з питань 
запобігання корупції.  

15 червня 2017 року взято участь в засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань запобігання та протидії корупції з питання внесення змін до 
ст. 52-1 Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей 
здійснення заходів фінансового контролю шляхом Е-декларування стосовно 
військовослужбовців, опрацьовано та подано відповідний проект пропозицій 
Міноборони. 

До Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і 
оборони подано інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції Міноборони 
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з питань запобігання корупції до проекту щорічного Послання Президента 
України до Верховної Ради України з питань стану та результатів здійснення 
оборонної реформи в ІІ півріччі 2016 року та І півріччі 2017 року. 

Наказом Міноборони від 14.04.2017 № 224 уточнено структуру, 
Положення та склад Комітету реформ Міноборони і Збройних Сил України, 
передбачено механізми щодо забезпечення функціональної взаємодії між 
структурними підрозділами Міноборони, Генерального штабу ЗСУ та іншими 
складовим и сектору безпеки і оборони в т.ч. у сфері запобігання і протидії 
корупції. 

В рамках реалізації в Міноборони реформ в сфері закупівель, 
логістичного, продовольчого, фінансового, матеріально-технічного та 
житлового забезпечення, управління державними підприємствами, 
продовжувалася діяльність робочої групи № 5 (Підвищення ефективності 
антикорупційних органів та незалежних контролюючих інституцій) 
Підкомітету № 1 Комітету реформ Міноборони та ЗС України за результатами 
роботи якої актуалізовано завдання та заходи Плану заходів з підтримки 
впровадження оборонної реформи в Міноборони та Збройних Силах України в 
2016-2020 роках (Дорожньої карти оборонної реформи) та Матриці досягнення 
стратегічних цілей і виконання завдань оборонної реформи (додаток 1 до 
Стратегічного оборонного бюлетеня України, схваленого указом Президента 
України від 6 червня 2016 року № 240/2016 “Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний 
оборонний бюлетень України”) щодо запобігання та протидії корупції на 2017 
та подальші роки з урахуванням пропозицій іноземних радників при 
Міноборони. 

Довідково. Цими документами передбачено виконання заходів оперативної цілі 1.6 
(Підвищення ефективності антикорупційних органів та незалежних контролюючих інституцій). 

В складі Робочої групи № 5 працюють представники органів державної влади, Національного 
агентства з питань запобігання корупції, Проектного офісу реформ та Громадської ради при 
Міноборони, провідних громадських (волонтерських) організацій, іноземні радники при Міноборони 
від Великої Британії, Німеччини та США.  

В липні на засіданні Комітету реформ Міноборони та ЗС України 
розглянуто стан виконання завдань оборонної реформи в першому півріччі 2017 
року. Міністром оборони поставлено завдання щодо вирішення проблемних 
питань, уточнено завдання до кінця 2017 року, зокрема, оперативної цілі 1.6 
(Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів та незалежних 
контролюючих інституцій з метою зменшення корупційних ризиків в 
діяльності сил оборони). 

Щомісячно на засіданнях робочої групи № 5 розглядаються та 
опрацьовуються питання щодо виконання заходів Антикорупційної програми 
Міноборони на 2017 рік, а також Плану заходів з підтримки впровадження 
оборонної реформи в Міноборони та Збройних Силах України в 2016-2020 
роках (Дорожньої карти оборонної реформи).  

До проведення оборонної реформи, в т.ч. у сфері запобігання корупції, 
широко залучаються представники урядово-громадської ініціативи “Разом 
проти корупції” та “Реанімаційного пакету реформ”. За результатами спільної 
роботи на виконання протокольного доручення Прем’єр-міністра України від 
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07.12.2016 № 55 та відповідно до розпорядження КМУ від 05.10.2016 №803-р 
“Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади” виконувався План здійснення антикорупційних 
заходів в Міноборони та Збройних Силах України (затверджений першим 
заступником Міністра оборони України 18.11.2016). До Секретаріату КМУ 
щоквартально надавалася інформація про виконання в Міноборони 
вищезазначеного розпорядження КМУ від 05.10.2016 №803-р. 

Забезпечено відкритість процедур для постачальників, прозорість 
для суспільства в реалізації проекту “Електронні закупівлі”. З метою 
зменшення рівня корупції у сфері державних закупівель Департаментом 
державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони 
відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” з використанням 
електронної системи публічних закупівель ProZorro забезпечується вільний 
доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. 
Вітчизняні й іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових 
форм беруть участь в процедурах закупівель на рівних умовах. 

Згідно з вимогами Закону та з метою дотримання принципів прозорості, 
не дискримінації учасників при проведенні процедур закупівель, на 
електронному майданчику розміщено Річний план закупівель Міноборони, 
оголошення про проведення закупівлі, тендерну документацію, в яких 
зазначаються всі якісні та кількісні характеристики, відповідні технічні 
специфікації предмету закупівлі, кваліфікаційні умови до Учасника, кінцевий 
строк подання тендерних пропозицій, процедурні процеси, укладені договори 
та звіти про їх виконання. Наразі, подання інформації під час проведення 
процедур закупівель здійснюється в електронному вигляді через електронну 
систему закупівель. Відбір учасника переговорної процедури відбувається без 
втручання Замовника, а саме: електронною системою. Система самостійно 
призначає день та час проведення аукціону, в якому можуть брати участь всі 
бажаючі. 

З метою удосконалення законодавчої бази, яка визначає сучасну політику 
системи публічних закупівель для потреб оборони розроблено та видано 
постанову КМУ від 04.10.2017 № 760 “Про внесення змін до постанови КМУ 
від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”. Систему розроблено, 
затверджено Радою реформ Міністерства оборони України та схвалено 
Міністром оборони України, доброчесні учасники торгів заохочуються, 
недобросовісні – не допускаються. 

Продовжується опрацювання питання щодо проведення тендерних 
процедур за участю іноземних радників Міноборони.  

Відповідно до наказу Міноборони від 21.11.2014 № 828 “Про 
затвердження Інструкції про порядок проведення операційного аудиту 
централізованих та децентралізованих розрахунків, очікуваної вартості 
предметів закупівель, проектів договорів, додаткових угод та змін до них” ДВА 
МОУ здійснює аналіз планів закупівель та проекти договорів щодо здійснення 
закупівель. 
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У рамках створення інтегрованих систем закупівель проведено курси 

підготовки персоналу системи державних закупівель на базі НУОУ за участю 
представників електронного майданчика zakupki.prom.ua, Міністерства 
економічного розвитку України, Міністерства оборони Грузії.  

Антикорупційна діяльність Міноборони здійснюється у тісній 
взаємодії з правоохоронними органами. Забезпечується координація роботи 
та оперативний обмін інформацією з Головною Військовою прокуратурою 
щодо виявлення кримінальних правопорушень, проведення звірок обліку 
кримінальних правопорушень, зокрема корупційних або пов’язаних з 
корупцією злочинів та адміністративних корупційних правопорушень, а також 
обміну інформацією стосовно осіб, яких притягнуто до кримінальної та 
адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень (відповідно до вимог спільного наказу Міноборони 
та Генеральної прокуратури від 30.03.2015 № 42/138 “Про взаємодію органів 
прокуратури і Військової служби правопорядку щодо обміну інформацією про 
стан злочинності та запобігання і протидії корупції”). 

Здійснюється міжвідомча взаємодія з Національною поліцією України 
щодо обміну інформацією про обліковані відомості стосовно осіб Міноборони, 
притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією кримінальних  та адміністративних правопорушень. 

На виконання Державної антикорупційної програми в Міноборони 
вживаються заходи щодо реформування Військової служби правопорядку 
Збройних Сил України в новий спеціалізований правоохоронний орган 
Військову поліцію України.  

Протягом 2017 року проект Закону України “Про Військову поліцію 
України” доопрацьовано  з врахуванням зауважень Міністерства юстиції 
України. 04.07.2017 проект Закону України “Про Військову поліцію України” 
направлено до Адміністрації Президента України з метою визначення терміну 
розгляду законопроекту як невідкладний.  

Організовано та здійснюється ведення обліку осіб, притягнутих до 
відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Командувачами, командирами (начальниками), Військовою службою 
правопорядку в Збройних Силах України, уповноваженими особами органів 
військового управління, військових частин, держпідприємств робота з протидії 
корупції спрямовується на посилення заходів щодо запобігання, виявлення та 
припинення корупційних правопорушень, організації право-виховної роботи з 
метою формування у посадових осіб правової свідомості, високих морально-
етичних і ділових якостей, забезпечення взірцевості офіцерських кадрів. 

В 2017 році за статистичними відомостями, наданими Національною 
поліцією України, у Збройних Силах обліковано з внесенням до Єдиного 
державного реєстру скоєних правопорушень, 64 особи, які вчинили корупційні 
кримінальні правопорушення, з них: 2 злочини, пов’язані з привласненням, 
розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем (ст.191 ККУ); 3 – пов’язаних зі зловживанням владою або 
службовим становищем (ст.364 ККУ); 29 – пов’язаних з прийняттям пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст.368 ККУ), які за кількісними 
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показниками є найбільш поширеними в Збройних Силах; 8 – пов’язаних зі 
зловживання впливом (ст.369-2); 22 – пов’язаних з викраденням, 
привласненням, вимаганням військового майна або заволодіння ним (ст.410 
ККУ). 

Крім того, обліковано 38 адміністративних корупційних правопорушень, 
з них: 23 – за ст. 172-4 КУпАП “Порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності”; 15 – за ст. 172-7 КУпАП “Порушення 
вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів”. 

По кожному факту корупційних правопорушень вживаються заходи 
негайного реагування щодо притягнення винних посадових осіб до 
відповідальності з подальшим прийняттям відповідних кадрових рішень згідно 
з вимогами законодавства України. Постійно проводиться аналіз скоєних 
корупційних правопорушень, до військ (сил) направляється інформація про 
обставини та причини їх скоєння, вироки (постанови) судів, вказівки з питань 
профілактики та запобігання. 

З метою їх викорінення та зменшення корупційних ризиків начальником 
Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України 05.05.2017 
затверджено Алгоритм роботи посадових осіб Збройних Сил України у разі 
вчинення корупційних правопорушень, пов’язаних з прийняттям пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди. 

Вживаються заходи щодо додержання принципу незворотності 
покарання. 

За даними Національної поліції України в 2017 році за корупційні 
злочини відносно 81 осіб Збройних Сил України вироки (ухвали) судів набрали 
законної сили. З них: 77 – засуджено, 6 – позбавлено волі на певний строк,                 
4 – арешт, 33 – накладено штрафи, 1 – позбавлено права обіймати посади,                 
8 – службове обмеження для військовослужбовців, 23 – звільнено від 
покарання, 3 – позбавлення військового звання, позбавлено права обіймати 
посади – 19, конфіскація майна – 1. Крім того, 1 – виправдано, 3 провадження 
закрито (1 – амністія, 2 – закінчення строку давності). 

За інформацією Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України за скоєння злочинів, пов’язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди (ст.368 ККУ) у 2017 році у Збройних Силах 
України 24 особи позбавлені військового звання та звільнені з військової 
служби за службовою невідповідністю, понижено на одну ступінь 1 особу, буде 
прийнято рішення по 3 особам після рішення суду. Стосовно інших осіб 
продовжуються досудові розслідування. 

Керівництвом Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України 
вживаються превентивні заходи щодо виявлення корупції в діях посадових осіб 
органів управління, що діють в зоні АТО. Із виїздом в зону АТО перевіряється 
порядок виплати премій за знешкоджену техніку та озброєння противника.  

З початку року спільною моніторинговою групою з фахівців аудиту та 
фінансів, яка діє в Штабі АТО, не допущено незаконних видатків на виплату 
військовослужбовцям окремих видів грошового забезпечення за участь в АТО 
на суму 8,14 млн.грн.  
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Забезпечено контроль та облік матеріальних і фінансових коштів, які 

отримуються військовими частинами через благодійну допомогу від 
волонтерських організацій, фізичних та юридичних осіб. 

Антикорупційні перевірки. В звітний період ВПЗтаВК МО України взято 
участь в проведенні 32 службових розслідувань та антикорупційних перевірки 
за фактами порушень та дотримання  антикорупційного законодавства, 
проведено спеціальні перевірки відомостей відносно 20 осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в Міноборони, 
здійснено антикорупційних експертиз 1130 проектів нормативно-правових 
актів Міноборони та Генерального штабу ЗС України, опрацьовано 167 запитів 
на інформацію, надано 253 консультацій, розглянуто 149 звернень та 
повідомлень з боку громадян, проведено 217 профілактичних заходів, що 
стосувалися питань запобігання корупції. Попереджено завдання збитків 
державі внаслідок виявлених фактів корупційних правопорушень на суму 
більше 22 млн.грн. 

Впродовж 2017 року проведено перевірку керівного складу та бухгалтерів 
державних підприємств на наявність конфлікту інтересів, пов’язаного з 
наявністю в їх володінні приватних підприємств або корпоративних прав 
(перевірці підлягала 370 осіб, з них виявлено 8 осіб, які працюють за 
сумісництвом, 52 (14 %) – мають в особистій власності приватні підприємства). 
Рішенням керівництва Міноборони матеріали відносно 52 посадових осіб, які 
не повідомили про наявність конфлікту інтересів та не позбавилися власного 
бізнесу в установлений термін, направлено до правоохоронних органів для 
проведення слідчих дій щодо притягнення до відповідальності. 17 осіб 
звільнено з роботи. 

Крім того, протягом 2017 року вжито заходів, організовано усунення 
недоліків за підсумками перевірки Міноборони (07-21.11.2016) комісією НАЗК 
стосовно дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”. 

Забезпечено та здійснюється ефективне функціонування системи 
внутрішнього контролю. За оперативними даними з початку 2017 року 
Службою внутрішнього аудиту Збройних Сил України (далі – Служба 
внутрішнього аудиту) проведено 542 контрольних заходи, з яких 394 аудити (з 
них позапланові аудити – 129), перевірок – 93, участь у роботі комісій – 36, 
участь у службових розслідуваннях – 19.  

Аудитами охоплено 81,2 млрд. грн. ресурсів. У 234 підконтрольному 
суб’єкті аудитами встановлено порушення, що призвели до втрат та збитків на 
суму майже 466,2 млн. грн. Відшкодовано 102,3 млн. грн. (з них за матеріалами 
аудитів, проведених у 2017 році – 67,74 млн. грн. або 14,53 %) та, крім того, 
прийнято рішення про відшкодування на суму 17,1 млн. грн., а також виїзними 
аудитами попереджено 60,05 млн. грн. незаконних втрат та збитків. 

Також аудитами встановлено: 
порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат, 

на суму 2901,35 млн. грн., усунуто на суму 2689,85 млн. грн.; 
неефективні управлінські рішення на суму 249,1 млн. грн.;  
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ризики в управлінні фінансами та майном на суму 4657,15 млн. грн., 

усунуто на суму 2276,09 млн. грн. (щодо ризиків, виявлених у поточному році – 
1296,83 млн. грн.). 

Видано 213 рішень Міністра оборони щодо впровадження аудиторських 
рекомендацій. 

До відповідальності притягнуто 3497 осіб, у т. ч. до матеріальної – 2317, 
до дисциплінарної – 1180. 

До правоохоронних органів передано матеріали контрольних заходів на 
суму 425,23 млн. грн. втрат та збитків (в тому числі матеріали аудитів, 
проведених до 2017 року, на суму 18,1 млн. грн.). 

На виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня України у 
лютому 2017 року британськими експертами завершено проведення незалежної 
зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту Міноборони. 

За результатами оцінки роботу Департаменту внутрішнього аудиту 
Міноборони оцінено на “відмінно” за тридцятьма критеріями “Міжнародних 
основ професійної практики” і ще за двадцятьма здобуто оцінку “добре”. 
Незалежними оцінювачами надано низку рекомендацій, спрямованих на 
удосконалення діяльності Служби внутрішнього аудиту Збройних Сил. 
Реалізовано кроки щодо наближення до кращих світових стандартів у питаннях 
бюджетування, банківської справи, управління готівковими коштами; 
задоволено потреби у кваліфікованих кадрах. 

Упроваджено прозору систему управління державними фінансами і 
майном. До Кабінету Міністрів України направлено лист з пропозиціями 
Міноборони щодо нормативно-правового врегулювання питань внутрішнього 
контролю у державному секторі. 

Організовано та здійснюється реалізація Плану заходів щодо 
удосконалення системи внутрішнього контролю в Міністерстві оборони 
України та Збройних Силах України. 

Відповідно до рішення Міністра оборони України від 28.11.2016 
№22070/з/1 підрозділом внутрішнього контролю Головної інспекції 
Міноборони розроблено, запроваджується та реалізується система 
внутрішнього контролю та управління ризиками в структурних підрозділах 
Міноборони. 

У складі Головної інспекції Міноборони утворено структурний підрозділ 
– інспекцію з внутрішнього контролю, на який покладається виконання 
відповідних функцій. 

Розроблено Стандарти внутрішнього контролю (затверджені 04.07.2016 й 
введені в дію з 01.01.2017) та Методичні рекомендації щодо застосування 
стандартів внутрішнього контролю в Міноборони та ЗСУ. 

З метою управління ризиками та удосконалення системи внутрішнього 
контролю в МОУ та ЗСУ опрацьовано та реалізується План заходів щодо 
управління ризиками в Міністерстві оборони України на 2018 рік (доручення 
Міноборони №3551/з/4 від 22.12.2017). Організовано його виконання та 
контроль в СП МОУ та ГШ ЗСУ. 

Підготовлено та подано керівництву Міноборони звіт про результати 
внутрішнього контролю та управління ризиками в Міноборони в 2017 році. 
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Формування доброчесності керівників та посадових осіб структурних 

підрозділів апарату Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, 
інших органів військового управління та Уповноважених осіб з питань 
запобігання корупції органів військового управління, військових частин, 
закладів, установ та державних підприємств, які входять до сфери управління 
Міноборони здійснювалося відповідно до вимог наказу Міноборони від 
04.04.2017 № 202 “Про організацію та проведення підвищення кваліфікації 
військовослужбовців, працівників ЗС України та державних службовців 
Міноборони та ЗС України” шляхом навчання на тижневих стаціонарних 
Навчальних курсах підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії 
корупції, які організовані в Національному університеті оборони України імені 
івана Черняховського (далі – НУОУ) в Науковому центрі проблем запобігання 
та протидії корупції у секторі безпеки та оборони за навчальною програмою 
міжнародної неурядової організації Transparence International і за сприянням 
Міноборони Великої Британії.  

Діяльність цих курсів здійснювалася відповідно до календарного плану, 
затвердженого першим заступником Міністра оборони України (доручення 
ПЗМОУ №2587/з від 10.02.2017).  

01 вересня 2017 року затверджено кваліфікаційні характеристики та 
кваліфікаційні вимоги до випускників вищих атестаційних курсів НУОУ з 
питань запобігання корупції в Міноборони та Збройних Силах України. 

Діяльність мобільних курсів з питань запобігання корупції у військових 
гарнізонах, вищих військових навчальних закладах, військових частинах 
здійснювалася відповідно до календарного плану, затвердженого першим 
заступником Міністра оборони України (доручення ПЗМОУ №3032/з від 
16.02.2017). В 2017 році проведено 12 мобільних курсів з питань запобігання 
корупції за навчальною програмою міжнародної неурядової організації 
Transparency International та за сприяння Міністерства оборони Великої 
Британії.  

Інформаційно. Такі курси проведено в Харківському національному університеті повітряних 
сил імені Івана Кожедуба, Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, Військовій академії (м.Одеса), Військовому інституті Київського національного 
університету оборони імені Тараса Шевченка, Військовому інституті інформатизації та 
телекомунікацій, Житомирському військовому інституті, Українській військово-медичній академії, 
а також в Харківському, Львівському, Одеському, Житомирському, Київському обласних військових 
комісаріатах та Київському міському військовому комісаріаті. 

Крім того, формування доброчесності посадових осіб (уповноважених 
осіб з питань запобігання корупції) українських миротворчих контингентів 
здійснюється шляхом навчання на 1-2 денних спеціалізованих заняттях з 
антикорупційної тематики фахівцями Наукового центру проблем запобігання 
корупції в секторі безпеки і оборони НУОУ за навчальною програмою 
міжнародної неурядової організації Transparence International, за сприянням 
Міністерства оборони Великої Британії. Такі спеціалізовані заняття проведено в 
НУОУ, НАСВУ та військовій частині В2010. 

Всього в 2017 р. на Курсах підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції в НУОУ (стаціонарних, мобільних та спеціалізованих заняттях) 
проведено 32 навчальні заходи та підготовлено 820 осіб. 
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В НУОУ протягом 20-22.11.2017 проведено ІІІ-й Міжнародний 

антикорупційний тиждень (МАКТ-2017) за участю першого заступника 
Міністра оборони України, провідних іноземних експертів у сфері протидії 
корупції, представників Офісу зв’язку НАТО в Україні, іноземних радників 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України, представників РНБО 
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, 
керівників та представників структурних підрозділів Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил України, вищих військових 
навчальних закладів, засобів масової інформації, громадських організацій у 
сфері протидії корупції (всього в заході брало участь 85 осіб, з них 30 
іноземних представників). 

В грудні в Міноборони та Збройних Силах України організовано і 
проведено командирське (цільове) інформування на тему: “Засади державної 
антикорупційної політики в Україні. Завдання та основні напрями запобігання 
корупції в Збройних Силах України”. 

Внесено зміни до тематичного плану національно-патріотичної 
підготовки та організовано проведення додаткових занять на тему: “Засади 
державної антикорупційної політики в Україні. Завдання та основні напрями 
запобігання корупції в Збройних Силах України” та “Етичні стандарти 
поведінки військовослужбовця”.  

Науковим центром НУОУ опрацьовано науково-дослідну роботу 
“Розробка критеріїв оцінки ефективності заходів щодо запобігання корупції у 
сфері безпеки та оборони”, продовжується розробка НДР “Оцінювання 
результатів виховання доброчесності та перешкоджання проявам корупції в 
оборонному секторі” (шифр “Добро”). 

Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил 
України проводиться моніторингове соціологічне дослідження “Стан реалізації 
у Збройних силах України державної антикорупційної політики та ефективність 
роботи командирів (начальників) з питань дотримання антикорупційного 
законодавства”, а також проведено щорічне дослідження стану корупції в 
Збройних Силах України та визначена оцінка роботи щодо запобігання корупції 
в Збройних Силах України шляхом моніторингу громадської думки серед 
військовослужбовців. 

Серед пріоритетних напрямів роботи залишається забезпечення 
доброчесності військових посадових осіб та державних службовців. 
Щорічно проводиться оцінка виконання державними службовцями покладених 
на них обов’язків і завдань. Уточнюються Перелік посад з високими 
корупційними ризиками та Списки осіб, які обіймають такі посади. 
Реалізується План заходів з мінімізації конфлікту інтересів осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту 
інтересів у разі його виникнення. Проведено аналіз корупційних ризиків, 
забезпечено та здійснюється моніторинг дотримання законодавства щодо 
конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його 
порушенні, а також відшкодування шкоди. На основі результатів розроблено 
Методичні рекомендації посадовим особам Міноборони щодо запобігання та 
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врегулювання конфлікту інтересів у службовій діяльності, які доведено до 
посадових осіб Міноборони й розміщено на офіційному веб-сайті Міноборони. 

З метою усунення порушень антикорупційного законодавства 
опрацьовано та надано пропозиції до ГКЕУ ЗС України щодо утворення 
реєстру посад в державних підприємствах ГКЕУ які мають конфлікт інтересів. 

У зв’язку з прийняттям нового Закону України “Про державну службу” 
проводиться робота щодо реформування державної служби в Міноборони. 
Відповідно до наказу Міноборони від 13.04.2016 № 69КП “Про утворення 
комісії з розгляду кандидатів для призначення на посади в апарат Міністерства 
оборони України” здійснюється розгляд кандидатів з числа 
військовослужбовців та державних службовців на посади в апарат Міноборони. 
З урахуванням результатів роботи зазначеної Комісії затверджено План 
переміщення осіб офіцерського складу для призначення на посади в апарат 
Міноборони. 

Виконується План заходів (дорожня карта) щодо зниження корупційних 
ризиків при формуванні та реалізації військової кадрової політики в Збройних 
Силах України у 2017-2020 роках (затверджений Міністром оборони України 
27.12.2016 року). 

Інформаційно. В основу впровадження заходів цього Плану покладено імплементацію у сфері 
військової кадрової політики рекомендацій НАТО щодо зниження корупційних ризиків, що 
ґрунтуються на даних Запитальника НАТО для самооцінки та комплексного огляду сектору безпеки 
і оборони України.  

З метою визначення стратегічних напрямів і перспектив розвитку 
військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року, 
підвищення ефективності кадрової роботи у військах (силах) у відповідності до 
принципів, прийнятих в збройних силах держав-членів НАТО та на виконання 
положень Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 
2020 року (уведеної в дію Указом Президента України від 22 березня 2017 року 
№ 73/2017) видано наказ Міноборони від 26.06.2017 № 342 “Про затвердження 
Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 
2020 року”. Відповідно до зазначеного наказу розроблено План дій (дорожня 
карта) з реалізації Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах 
України на період до 2020 року.  

Запроваджено формування резерву кандидатів для просування по службі 
за рейтинговим принципом (наказ Міноборони від 14.12.2016 № 684 
(зареєстрований у Мінюсті України 06.01.2017 за № 14/29882) “Про 
затвердження змін до Інструкції про організацію виконання Положення про 
проходження громадянами України військової служби у ЗС України”). 

Проводяться заходи щодо максимального забезпечення укладання 
контрактів з керівниками державних підприємств, які входять до сфери 
управління Міноборони, що дасть змогу більш якісно і відповідально 
здійснювати керівництво підприємствами та уникнути можливих проявів 
корупційних діянь. Для зменшення корупційних ризиків впроваджено 
обмеження строку тимчасового виконання обов’язків керівника державного 
підприємства, що не перевищує трьох місяців (з цією метою видано наказ 
Міноборони від 13.04.2017 № 5ДС “Про затвердження Інструкції про порядок 
призначення та звільнення керівників державних підприємств, що належать до 
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сфери управління Міноборони”). Проведено роботу з увільнення від ТВО 
керівників державних підприємств осіб, які перевищили визначений термін. 

Проводяться спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави за заявами 
кандидатів про призначення на такі посади та їх письмовою згодою. В 2017 
році проведено такі перевірки відносно 20 осіб. 

Опрацьовано та подано до НАЗК інформацію Міноборони щодо внесення 
змін до порядку проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно 
кандидатів, які вперше претендують на заміщення вакантних посад керівників, 
заступників керівників органів військового управління, військових частин, 
установ, закладів та держпідприємств (наказ Міноборони № 499 від 27.09.2017 
“Про затвердження змін до Інструкції про організацію положення про 
проходження громадянами України військової служби у ЗС України”) в рамках 
опрацювання заходів Міноборони до плану організації підготовки проектів 
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про внесення 
змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю 
окремих категорій осіб”, тобто до Закону України “Про запобігання корупції”. 

Продовжувалася робота з реалізації заходів міжнародного Проекту щодо 
зниження ризиків корупції в системі управління персоналом Міноборони (з 
2015 року) спільно з Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному 
секторі (CIDS) Міноборони Королівства Норвегії в рамках допомоги ЄС 
(SIGMA). На основі проведеного функціонального аналізу та обстеження 
системи управління персоналом Міноборони опрацьовано рекомендації з 
підвищення антикорупційної стійкості системи управління персоналом. 
Розроблено та організовано виконання Плану заходів щодо зниження корупції в 
системі управління персоналом Міністерства оборони України на 2017-2018 
роки (затверджений 29.12.2016 заступником Міністра оборони України з 
питань європейської інтеграції). За підсумками реалізації зазначеного Плану та 
проведених консультацій з норвезькою стороною розроблено Стратегію 
управління персоналом державних службовців Міноборони на 2017-2020 роки 
(Стратегія затверджена Міністром оборони України 26 квітня 2017 року). 
Результатом реалізації Стратегії буде створення в Міністерстві оборони 
України сучасної системи управління персоналом та запровадження кращих 
іноземних практик в роботі з персоналом, запобігання і протидія корупційним 
проявам шляхом розбудови доброчесності, впровадження комплексу заходів, 
спрямованих на зниження ризиків корупції в структурних підрозділах 
Міноборони. 

В першому кварталі 2017 року, завершено спільне розроблення 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, який 
15.03.2017 затверджено Міністром оборони України. 

Протягом року спільно з Центром CIDS проведено низку семінарів та 
робочих зустрічей щодо реалізації Програми НАТО з розбудови доброчесності, 
цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та 
безпекових інституцій в Україні; з питань організації і проведення закупівель 
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товарів, робіт та послуг та попередження корупційних правопорушень; 
організації, порядку визначення та оцінки корупційних ризиків в діяльності 
Міноборони; удосконалення кадрового менеджменту та питань державної 
служби в апараті Міноборони; застосування Критеріїв належного врядування в 
оборонному секторі (міжнародні стандарти та принципи) в антикорупційній 
діяльності Міноборони; визначення потреб персоналу у професійному навчанні 
та попередженні корупційних ризиків. 

В рамках реорганізації апарату Міністерства та не допущення 
призначення на керівні посади осіб з низькими морально-діловими і 
професійними якостями, всі кандидати на керівні посади та державні службовці 
проходять відповідне тестування. З цією метою опрацьовано нормативно-
правову базу щодо організації та проведення опитування персоналу з 
використанням поліграфа в Міноборони та Збройних Силах України. 
Починаючи з листопада 2015 року поліграфологами Міноборони проведено 
психологічне тестування з використанням поліграфа 727 посадових осіб, з них: 
в 2016 р. – 334 особи, 2017 р. – 238.  

Інформаційно. За результатами даних поліграфу, не було прийнято кадрових рішень близько 
40 відсотків кандидатів. З них, до 70 % це кандидати на посади керівників державних підприємств. 

Проводиться робота з перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою КМУ від 16 
жовтня 2014 року № 563 (зі змінами та доповненнями), Плану проведення 
перевірок відповідно до Закону, затвердженого розпорядженням КМУ від 16 
жовтня 2014 року № 1025-р, наказу Міноборони від 23.02.2015 №81 (зі 
змінами) “Про початок проведення у Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України перевірки, передбаченої Законом України “Про 
очищення влади”, військових посадових осіб, державних службовців, 
працівників Збройних Сил України”. 

Згідно з планом і графіком проведення таких перевірок протягом двох 
років розпочато перевірки відносно 62017 осіб. Завершено перевірки відносно 
42567 осіб. 

Інформаційно. Опрацьовано зміни до Закону України "Про очищення влади" щодо зменшення 
обсягів зазначеної перевірки для військовослужбовців (з 120 тис. до 35 тис.) та зміни до 
розпорядження КМУ №1025-р від 16.10.2015 "Про затвердження плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо продовження строку проведення перевірок 
військових посадових осіб Збройних Сил, що виконують завдання в зоні АТО, до грудня 2019 року. 
Уряд затвердив зазначені зміни розпорядження КМУ від 30 березня 2016 року № 248-р. 

В Міноборони організовано виконання антикорупційних заходів за 
міжнародними програмами НАТО. З цією метою у звітний період за 
напрямком антикорупційної діяльності забезпечено та взято участь в: 

зустрічі з делегацією Збройних Сил Великої Британії;  
робочій зустрічі з делегацією НАТО щодо виконання завдань і заходів 

Цілі партнерства G0204 Ініціативи НАТО/ПЗМ з розбудови цілісності, 
прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в роботі оборонних 
та безпекових інституцій в рамках реалізації програми “Розвиток цілісної 
оборонної інституції (Integrity Development)”. 
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Проведено заходи Самооцінки структур сектору безпеки і оборони 

держави на предмет виявлення корупційних ризиків і загроз за програмою 
НАТО у визначених структурних підрозділах апарату Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил України. Узагальнену 
інформацію та пропозиції направлено до Апарату Ради національної безпеки і 
оборони України. 

На цей час організовано і проводяться моніторингові заходи щодо 
усунення корупційних ризиків за напрямками діяльності Міноборони. 

В Міноборони забезпечено системну співпрацю з представниками 
громадянського суспільства. Виконуються заходи Плану заходів з реалізації 
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
2017 році, яким передбачено взаємодію в поширенні нетерпимості до проявів 
корупції (затверджений Міністром оборони в грудні 2016 р.). 

В Міноборони сформовано та 20.07.2017 Міністром оборони України 
затверджено новий склад Громадської ради, яка об’єднує 35 громадських 
організацій. Організовано співпрацю з комітетом № 11 Громадської ради при 
Міноборони (з питань правового забезпечення, протидії корупції та очищенню 
влади). Відповідно до пропозицій, представника Громадської ради при 
Міноборони включено до комісії Міноборони з оцінки корупційних ризиків. 
Організовано проведення спільних заходів з питань запобігання корупції, а 
також формування позитивного іміджу Міноборони і ЗСУ в суспільстві. 

У жовтні 2017 р. на засіданні Громадської ради при Міноборони за 
участю Міністра оборони України розглянуто питання щодо стану реалізації 
Державної програми щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та Антикорупційної програми 
Міністерства оборони України. 

З метою забезпечення права громадян на отримання та надання 
інформації в Міноборони утворено інституційну систему, яка дозволяє в 
режимі реального часу отримувати інформацію про факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень та вживати відповідних заходів. 

В Міноборони діють Колл-центр Міноборони, Громадська приймальня 
Міністра оборони та 8 Регіональних громадських приймалень Міноборони при 
обласних військових комісаріатах з телефонами “гарячої лінії”, а також  
електронна пошта (пошта). Крім того звернення громадян надходять через 
державну установу “Урядовий контактний центр”. 

Працюють телефони довіри, “гарячої лінії” Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції, Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, інших 
структурних підрозділів апарату Міноборони та Генерального штабу ЗСУ. Така 
система дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про факти 
корупційних правопорушень та вживати відповідних заходів. 

Виконується План заходів з реалізації Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 2017 році, яким передбачено 
взаємодію в поширенні нетерпимості до проявів корупції (затверджений 
Міністром оборони України в грудні 2016 р.). 
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У 2017 році в апараті Міноборони утворено єдиний структурний 

підрозділ, що відповідає за реалізацію та впровадження системи стратегічних 
комунікацій – Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу. 
Міністром оборони підписано наказ від 22.11.2017 №612 “Про затвердження 
Концепції стратегічних комунікацій Міноборони та ЗС України”. 

У звітний період щомісячно здійснювалася робота представників 
Міноборони в міжвідомчій робочій групі Секретаріату КМУ з питань 
координації антикорупційної реформи. Взято участь в низці засідань МРГ, де 
обговорено порядок координації антикорупційної реформи, розроблення 
проектів стратегії антикорупційних комунікацій, плану та комунікаційних 
пілотних кампаній. Відділом опрацьовано пропозиції Міноборони до проектів 
Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції (розпорядження 
КМУ № 576-р від 23.08.2017 “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері 
запобігання та протидії корупції”) та плану заходів з реалізації Стратегії 
(затверджений розпорядженням КМУ від 18.10.2017 №765-р), які подано до 
Секретаріату КМУ та до Міністерства інформаційної політики України. 

У вересні 2017 року забезпечено та взято участь в зустрічі з президентом 
Світового конгресу українців Є.Чолієм з питання “Перебіг процесу реформ в 
Україні за активної підтримки громадянського суспільства включаючи 
запровадження антикорупційних заходів”. Обговорено питання щодо 
посилення ролі громадськості в проведенні оборонної реформи в Україні. 

Діяльність Міноборони з питань запобігання корупції здійснюється 
на принципах відкритості та прозорості. Управлінням комунікації та преси 
Міноборони забезпечувалося інформаційне супроводження виконання заходів 
Державної програми з реалізації засад державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. Постійно плануються і 
проводяться інформаційні заходи із залученням засобів масової інформації. 
Забезпечується інформування особового складу Збройних Сил та громадськості 
шляхом організації виступів у ЗМІ представників оборонного відомства, 
брифінгів вищих посадових осіб Міноборони, оприлюднення відповідної 
інформації в ЗМІ та на офіційному веб-порталі Міноборони, поширення 
інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування, 
формування нульової толерантності до корупції, роз’яснення найбільш 
важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі. 

В газеті “Народна армія”, журналі “Військо України” систематично 
публікувалися матеріали на антикорупційну тематику. З них: забезпечено 
проведення 7 інтерв’ю та виступів Міністра оборони України для представників 
засобів масової інформації стосовно запобігання корупції, а саме щодо 
звернення Міністра з нагоди затвердження Кодексу доброчесної поведінки та 
професійної етики в оборонному відомстві, зустрічі з представниками 
міжнародної неурядової організації Transparency International та Незалежного 
антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), посилення 
відповідальності компаній, які беруть участь у держзакупівлях та підвищення 
відповідальності за неякісне надання послуг і продукції (18.08.2017 під час 
виступу на урядовому засіданні), щодо нового проекту постанови про грошове 
забезпечення військовослужбовців та підвищення їх соціального захисту 
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(30.08.2017 на урядовому засіданні). Взято участь в телевізійній програмі 
“Погляд” на 5 каналі, на каналі “112 Україна”, “1+1” та в газетах “Голос 
України”, “Факти”, “День”, “Народна Армія”. Всього за участю керівного 
складу Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України проведено 8 
брифінгів, 6 прес-конференції, 17 інтерв’ю та виступів, у яких висвітлювалися 
питання протидії корупції. Центральною телерадіостудією Міноборони 
підготовлено 8 телесюжетів.  

08-13 грудня 2017 року до Міжнародного дня боротьби з корупцією                 
(9 грудня) в Збройних Силах України проведено інформаційні заходи. 

Опрацьовано матеріали до розділу “Запобігання та протидія корупції” 
щорічного видання “Біла книга – 2016. Збройні Сили України”, який у травні 
2017 року підписано Міністром оборони до друку, видано редакцією 
Центрального друкованого органу Міноборони журналу “Військо України” та 
розповсюджено до центральних органів виконавчої влади. 

З метою поширення досвіду протидії корупції в Міноборони, за участю 
комунікаційної компанії “СтратКом Україна” розроблено та видано 2 номери 
антикорупційного бюлетеня щодо антикорупційної діяльності Міноборони в 
2016 році (№3) та за три квартали 2017 р.(№4). Продовжено випуск комплектів 
антикорупційних плакатів. Крім того, спільно з Агенцією стратегічних 
комунікацій “СтратКом Україна” протягом року видано: 

практичний порадник декларантам “Електронна система декларування”; 
посібник “Кодекс 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”; 

методичний посібник “Коментар до Кодексу доброчесності та 
професійної етики в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України”; 

пам’ятку для персоналу “Правила доброчесної поведінки щодо 
запобігання корупції”; 

інформаційно-довідковий матеріал в рамках виконання завдань і заходів 
Антикорупційної програми Міноборони на 2015-2017 роки; 

програма проведення антикорупційних курсів підвищення кваліфікації в 
НУОУ; 

аналітичний посібник “Корупційні ризики в системі медичного 
постачання Міністерства оборони України”.  

В Міноборони Управлінням комунікації та преси у взаємодії з Відділом з 
питань запобігання та виявлення корупції Міноборони здійснюється постійний 
моніторинг, аналіз та узагальнення негативних повідомлень в засобах масової 
інформації стосовно публікацій чи подання інформації про факти корупції в 
Збройних Силах України, організовується їх перевірка, оприлюднюється 
інформація щодо вжитих заходів або спростовуються неправдиві повідомлення 
в медіа просторі. 

Забезпечується відповідне реагування на повідомлення про факти 
корупції. 
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Медіа групою Агенції “СтратКом Україна” виготовлено веб-сайт 

Наукового центру проблем запобігання корупції в секторі безпеки і оборони 
НУОУ, а також  антикорупційний веб-портал в мережі Інтернет “Корупція в 
армії вбиває!” (https://defence-anticor.in.ua), на який в звітний період надійшло 
98 повідомлень про факти корупційних правопорушень, організовано їх 
перевірку. 

На веб-сайті Міноборони постійно триває інформаційне наповнення 
рубрик: “Запобігання проявам корупції”, “Очищення влади” та “Державні 
закупівлі”. Оновлення та актуалізація інформації здійснюється щоквартально. 
Розміщено 33 інформаційних повідомлення про виконання заходів щодо 
запобігання корупції в Міноборони з питань виконання вимог 
антикорупційного законодавства, діяльності Служби внутрішнього аудиту ЗСУ, 
результатів проведення аудиторських та антикорупційних перевірок (з них 
Департаментом внутрішнього аудиту Міноборони – 16). Постійно 
висвітлюється робота Тендерного комітету Міноборони, презентації основних 
показників оборонного бюджету та планів закупівель. 

Крім того, на офіційному веб-сайті Міноборони в розділі внутрішній 
аудит оприлюднено план діяльності внутрішнього аудиту Департаменту та 
територіальних управлінь на І півріччя 2018 року. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості показників оборонного 
бюджету на офіційному веб-сайті Міноборони публікуються матеріали та 
інформація в розділах “Бюджет та виконання цільових програм”, “Фінансові 
питання”. 
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