
Додаток 2 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати виконання в Міністерстві оборони України заходів  

щодо запобігання та виявлення корупції в 2016 році 

 

Подолання корупції є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

Міністерства оборони України, визначених Президентом України та Урядом 

України. 

Діяльність Міністерства оборони України в 2016 році була зосереджена 

на виконанні комплексу завдань і заходів передбачених Державною програмою 

щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі – Державна 

антикорупційна програма), затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 265 та Антикорупційної програми 

Міністерства оборони України на 2015 – 2017 роки (далі – Антикорупційна 

програма Міноборони), затвердженої наказом Міністерства оборони України 

від 30 липня 2015 року № 374. 

Основними напрямами антикорупційної діяльності визначені: 

утворення дієвого інституціонального механізму запобігання корупції в 

Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, забезпечення 

ефективного функціонування системи запобігання і виявлення корупції у всіх 

ланках військового управління; 

удосконалення військової кадрової політики, забезпечення доброчесності 

військовослужбовців та цивільного персоналу, формування негативного 

ставлення до корупції; 

застосування превентивних антикорупційних механізмів під час 

забезпечення виконання завдань в зоні антитерористичної операції, підготовки 

військ (сил), участі підрозділів у міжнародних заходах з підтримання миру; 

зменшення рівня корупції у сфері державних закупівель, реформування 

системи державних закупівель; 

посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, 

забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, побудова, розвиток і 

підтримка сучасної системи внутрішнього аудиту; 

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог 

антикорупційного законодавства та підтримка осіб, які допомагають в боротьбі 

з корупцією, застосування ефективних і стримуючих заходів до осіб, причетних 

до корупційних правопорушень, забезпечення незворотності покарання винних 

осіб; 

формування максимальної підтримки з боку суспільства, забезпечення 

відкритості та прозорості, участі громадськості в заходах щодо запобігання 

корупції. 

З метою виконання Антикорупційної програми Міноборони, підвищення 

ефективності роботи та забезпечення взаємодії між структурними підрозділами 

Міністерства оборони України, органами військового управління, основні 

зусилля зосереджувалися на створенні єдиної Системи роботи із запобігання 

корупції для всіх рівнів військового управління, до військової частини, 
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державного підприємства включно (Система затверджена наказом Міністерства 

оборони України від 24.11.2015 № 646). 

Керівництво, функціональне супроводження та нормативно-правове 

наповнення системи здійснює Відділ з питань запобігання та виявлення 

корупції Міністерства оборони України (далі – Відділ), утворений у липні 2016 

року. У зв’язку з проведенням організаційних заходів та перерозподілом 

функцій між структурними підрозділами Міністра оборони України і 

Генерального штабу Збройних Сил України рішенням Міністра оборони 

України сферу відповідальності Відділу, як уповноваженого підрозділу 

Міністерства оборони України з питань запобігання та виявлення корупції, 

розширено на Генеральний штаб Збройних Сил України, інші органи 

військового управління (наказом Міністерства оборони України від 11.05.2016 

№ 245 затверджено Положення про Відділ). 

В грудні 2016 року з метою посилення інтегрованої системи запобігання 

корупції в Міноборони та Збройних Силах України, відповідно до спільної 

директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України від 31.03.2016 №Д-322/1/4дск проведено організаційні заходи та 

сформовано 5 регіональних територіальних підрозділів (територіальних груп) з 

питань запобігання та виявлення корупції (наказом Міністерства оборони 

України від 31.12.2016 № 280КП призначено керівників цих підрозділів).  

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 

2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції” в структурних 

підрозділах Міністерства оборони України, органах військового управління, 

установах, організаціях та державних підприємствах, які входять до сфери 

управління Міністерства оборони України, визначено (призначено) 

Уповноважених осіб, відповідальних за підготовку, забезпечення і контроль за 

здійсненням заходів щодо запобігання і виявлення корупції та їх повноваження.  

Одним з пріоритетних завдань вказаних осіб є проведення антикорупційних 

експертиз наказів і рішень командирів (начальників) в управлінській та 

фінансово-економічній сферах. 

Типовим положенням про структурний підрозділ апарату Міноборони, 

затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.04.2016 № 191, 

передбачено внесення до положень про структурні підрозділи Міноборони та 

Генерального штабу Збройних Сил України, положень про структурні одиниці 

в складі зазначених структурних підрозділів, посадових інструкцій 

(функціональних обов’язків) державних службовців та військовослужбовців 

функцій щодо проведення регулярної оцінки корупційних ризиків в діяльності 

та вжиття антикорупційних заходів, здійснення внутрішнього контролю та 

управління ризиками за відповідними напрямами. 

Водночас, запроваджено єдину систему планування та організації завдань 

і заходів щодо запобігання корупції. У видах Збройних Сил України та низці 

органів військового управління ця робота визначається антикорупційними 

програмами, в штабі антитерористичної операції на території Донецької та 

Луганської областей, в управліннях оперативно-тактичних угруповань військ 

“Донецьк”, “Луганськ”, “Маріуполь”, оперативних командуваннях, повітряних 

командуваннях, військових навчальних закладах, військових комісаріатах, 
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бригадах і полках (окремих батальйонах) окремим розділом у планах морально-

психологічного забезпечення.  

З цією метою 30 грудня 2016 року Міністром оборони України 

затверджено Організаційно-методичні вказівки з питань реалізації державної 

антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України в 2017 році, які доведено до органів військового 

управління та військ (сил), розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства 

оборони України, організовано їх виконання. 

З метою оперативного розгляду та координації завдань у сфері 

антикорупційної політики в апараті Міністерства оборони працює Комісія з 

моніторингу та координації виконання Антикорупційної програми під 

головуванням першого заступника Міністра оборони України (затверджена 

наказом Міністерства оборони України від 24.11.2015 № 645). На її засіданнях 

аналізується стан виконання Антикорупційної програми Міністерства оборони 

України, приймаються рішення і визначаються першочергові завдання та 

шляхи подолання існуючих проблем у сфері протидії корупції в Міністерстві 

оборони та Збройних Силах України.  

Для забезпечення зовнішнього моніторингу антикорупційної діяльності 

утворено Експертний антикорупційний консультативно-дорадчий комітет при 

Міністерстві оборони України. Міністром оборони України узгоджено його 

персональний склад. Головою комітету обрано іноземного радника при 

Міністерстві оборони України Філа Джонса (Велика Британія). Положення про 

комітет затверджено наказом Міністерства оборони України від 22.07.2016                 

№ 377. 

Вперше завдання протидії корупції в Міністерстві оборони та Збройних 

Силах України окреслено на довгострокову перспективу в Стратегічному 

оборонному бюлетені України. 

У січні та серпні 2016 році рішеннями колегії Міністерства оборони 

визначені та уточнені завдання з подолання корупції в умовах реформування 

оборонного відомства. 

З метою реалізації положень Указу Президента України від 24.09.2015                 

№ 555 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

02.09.2015 “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” та 

Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік уточнено пріоритети 

діяльності Міністерства оборони України. Опрацьовано пропозиції до проекту 

Військово-політичних вказівок щодо формування та реалізації воєнної політики 

в Міністерстві оборони України та у Збройних Силах України. 

В Міністерстві оборони України започатковано низку реформ у сфері 

закупівель, логістичного, речового, продовольчого, фінансового, матеріально-

технічного та житлового забезпечення, управління державними 

підприємствами. Їх хід координується та контролюється Комітетом реформ 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України.  

В основу роботи Комітету покладено виконання завдань Плану заходів з 

підтримки впровадження оборонної реформи в Міністерстві оборони та 

Збройних Силах України в 2016-2020 роках (ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ 

ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ), який 15.08.2016 затверджено Міністром оборони 
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України, та Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних 

завдань оборонної реформи Стратегічного оборонного бюлетеня України 

(схваленого Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016). 

Цими документами передбачено виконання завдань і заходів оперативної цілі 

1.6 (Підвищення ефективності антикорупційних органів та незалежних 

контролюючих інституцій). Опрацьовано пропозиції з питань запобігання 

корупції щодо актуалізації Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання 

основних завдань оборонної реформи Стратегічного оборонного бюлетеня 

України на 2017 та подальші роки. 

З метою реалізації цих завдань і заходів у складі Підкомітету № 1 

Комітету реформ організовано та здійснює діяльність робоча група № 5 

(Підвищення ефективності антикорупційних органів та незалежних 

контролюючих інституцій). На цей час в її складі працюють представники 

органів державної влади, Національного агентства з питань запобігання 

корупції, структурних підрозділів Міністерства оборони України, Офісу 

реформ та Громадської ради при Міноборони, провідних громадських 

(волонтерських) організацій у сфері протидії корупції, іноземні радники при 

Міністерстві оборони України. Опрацьовано пропозиції з питань запобігання 

корупції до плану діяльності стратегічних радників високого рівня НАТО з 

надання консультаційно-дорадчої та матеріальної допомоги у реформуванні 

сектору оборони з метою поглиблення відносин стратегічного партнерства 

України з НАТО. 

В рамках реформування оборонного відомства та проведення заходів 

щодо запобігання корупції широко залучаються представники Урядово – 

громадської ініціативи “Разом проти корупції” та “Реанімаційного пакету 

реформ” при Кабінеті Міністрів України, Комітету реформ та Офісу реформ 

Міністерства оборони України, волонтерських об’єднань. Протягом року взято 

участь в низці нарад з обговорення переліку пріоритетних завдань щодо 

запобігання корупції в Міноборони та Збройних Силах України за участю 

Першого віце-прем’єр-міністра України, заступника Віце-прем’єр-міністра 

України, першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра 

оборони України – керівника апарату та експертів у сфері протидії корупції. За 

результатами спільної роботи узгоджено пріоритети оборонного відомства у 

сфері протидії корупції та розроблено розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05.10.2016 № 803-р “Деякі питання запобігання корупції в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”, відповідно до 

якого та рішення Міністра оборони України (доручення від 06.11.2016 

№3453/у) опрацьовано та організовано виконання Плану здійснення 

антикорупційних заходів в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України (затвердженого першим заступником Міністра оборони України 

18.11.2016).  

7 грудня 2016 року в ході засідання Кабінету Міністрів України 

розглянуто питання щодо реалізації вимог розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05.10.2016 № 803-р в центральних органах виконавчої влади, у 

тому числі в Міністерстві оборони України з питання виконання заходів цього 

Плану. 
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До Міжнародного дня боротьби з корупцією представники Міністерства 

оборони України взяли участь у Форумі з боротьби корупцією, який відбувся в 

Кабінеті Міністрів України. В Міністерстві оборони та Збройних Силах 

України організовано та проведено цільове інформування з питань запобігання 

корупції. До органів військового управління та військ (сил) надіслано 

опрацьовані тематичні інформаційно-довідкові матеріали.  

З метою зменшення рівня корупції у сфері державних закупівель 

проведено організаційно-штатні заходи щодо реформування Департаменту 

закупівель Міністерства оборони України. У звітному періоді видано 7 

спільних директив Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України щодо проведення організаційних заходів в Міністерстві 

оборони України в рамках його реформування та оптимізації. Розроблено та 

затверджено нові структурні схеми підрозділів апарату Міністерства оборони 

України, у тому числі Департаменту державних закупівель та постачання 

матеріальних ресурсів. Нова структура зазначеного Департаменту побудована з 

урахуванням вимог до проведення процедури державних закупівель, враховує 

досвід європейських країн у цій сфері та умови проведення антитерористичної 

операції. 

Враховуючи досвід країн НАТО, з метою удосконалення системи 

матеріального забезпечення та мінімізації корупційних ризиків, утворено та 

функціонує Головне управління розвитку та супроводження матеріального 

забезпечення Збройних Сил України. 

На нових засадах організовано роботу Тендерного комітету Міністерства 

оборони України. Для уникнення зловживань у державних закупівлях, з 

впровадженням проекту “Електронних закупівель” за системою “ProZorro” 

прискорено процедури торгів, забезпечено їх прозорість та заощаджуються 

значні кошти. Відкрито торги на електронних майданчиках. 

З метою удосконалення системи обліку безквартирних 

військовослужбовців у Міністерстві оборони розроблено та запроваджується 

Єдиний реєстр обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.04.2016 

представники Міністерства оборони взяли участь у підготовці та проведенні            

18 травня 2016 року Парламентських слухань на тему: “Стан реалізації засад 

антикорупційної політики в Україні”, де виступив з доповіддю заступник 

Міністра оборони України – керівник апарату.  

Організовано виконання антикорупційних заходів, що були оголошені в 

Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України 6 вересня 

2016 року. 

Посилено взаємодію з правоохоронними органами. Відповідно до 

вимог спільного наказу Міністерства оборони України та Генеральної 

прокуратури України 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” забезпечується 

координація роботи та оперативний обмін інформації з питань виявлення і 

припинення кримінальних правопорушень, проведення звірок обліку 
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кримінальних правопорушень, зокрема корупційних або пов’язаних з 

корупцією злочинів та адміністративних корупційних правопорушень.  

За підсумками робочої наради з Головною Військовою прокуратурою 

Генеральної прокуратури України організовано опрацювання проекту спільного 

наказу “Про взаємодію між Генеральною прокуратурою України та 

Міністерством оборони України з обліку відомостей стосовно осіб, яких 

притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень”. 

На виконання Державної антикорупційної програми Головним 

управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України 

вживаються заходи стосовно реалізації прийнятих рішень щодо реформування 

Служби правопорядку у Військову поліцію. Впродовж 2016 року завершено 

розроблення проекту Закону України “Про Військову поліцію”. Наразі 

вживаються заходи з його остаточного погодження в державних органах влади. 

Командувачами, командирами (начальниками), Військовою службою 

правопорядку у Збройних Силах України, Уповноваженими особами органів 

військового управління, військових частин, держпідприємств робота з протидії 

корупції спрямовувалася на посилення заходів щодо запобігання, виявлення та 

припинення корупційних правопорушень, організації виховної роботи з метою 

формування у посадових осіб правової свідомості, високих морально-

психологічних, ділових якостей, дотримання вимог Кодексу честі офіцера 

Збройних Сил України, забезпечення взірцевості офіцерських кадрів. 

З метою запобігання корупції проводяться інформування особового 

складу стосовно наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

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 чинного 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. 

За даними Національної поліції України до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань внесено відомості про вчинення в Міноборони та Збройних Силах 

України службовими особами і працівниками 64 кримінальних корупційних 

правопорушень. З них, за статтями Кримінального кодексу України:                    

ст.410 (викрадення, привласнення, вимагання військового майна або 

заволодіння ним) – 23; ст.191 (привласнення, розтрата, заволодіння чужим 

майном) – 3; ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою) – 23; ст.369-2 – 12, ст.262 – 2,                 

ст. 368-2 – 1. Проти 20 службових осіб і працівників вироки (ухвали) набрали 

законної сили, з них засуджено 19 осіб (позбавлено волі – 2, застосовано       

штраф – 11, закрито – 1, звільнено від покарання – 6). 

За скоєння адміністративних корупційних правопорушень притягнуто до 

відповідальності 49 службових осіб і працівників, з них переважна більшість за 
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статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 172-4 та                

172-7. 

З метою профілактики та недопущення корупційних правопорушень 

посадовими особами Військової служби правопорядку в органах військового 

управління та у військах (силах) проведено 5908 профілактичних заходів. 

Проблемним залишається стан справ у військових комісаріатах. 

Правоохоронними органами внесені  провадження щодо одержання 

неправомірної вигоди, надання відстрочок від мобілізації у військових 

комісаріатах Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Харківської, Сумської, 

Донецької, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Івано-Франківської, 

Тернопільської, Хмельницької та Закарпатської областей. Керівництвом 

Міноборони прийнято рішення й значно оновлено керівний склад військових 

комісаріатів офіцерами з бойовим досвідом АТО. Здійснюються підготовчі 

заходи стосовно створення Єдиного реєстру військовозобов’язаних, який 

унеможливить ухилення громадян від призову на військову службу. Тому, 

керівництвом Міністерством оборони прийнято рішення й значно оновлено 

керівний склад військових комісаріатів офіцерами з бойовим досвідом АТО. 

Здійснюються підготовчі заходи стосовно створення Єдиного реєстру 

військовозобов’язаних, який унеможливить ухилення громадян від призову на 

військову службу. 

Керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних 

Сил України вживаються превентивні заходи щодо виявлення корупції в діях 

посадових осіб органів управління, що діють в зоні АТО.  

Опрацьовано порядок контролю та обліку матеріальних і фінансових 

коштів, які отримуються військовими частинами через благодійну допомогу від 

волонтерських організацій, фізичних та юридичних осіб. 

Із виїздом у зону АТО перевірено порядок і практику виплати премій за 

знешкоджену техніку та озброєння противника. 

Спільною моніторинговою групою з фахівців аудиту та фінансів, яка діє в 

Штабі АТО, не допущено незаконних видатків на виплату окремих видів 

грошового забезпечення за участь в АТО військовослужбовцям Збройних Сил 

України на суму 8,1 млн. грн. 

В 2016 році завершено основний етап реформування системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками в Міністерстві оборони. 

Департаментом аудиту Міністерства оборони України продовжувалася 

послідовна робота із запровадження в Міністерстві оборони України 

системи внутрішнього контролю європейського зразка відповідно до 

комплексного Плану заходів щодо удосконалення системи внутрішнього 

контролю в Міністерстві оборони та Збройних Силах України на 2015 – 2017 

роки, затвердженого Міністром оборони України. З цією метою: 

Міністром оборони України 31.01.2016 затверджено Програму 

забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту на 2016 рік. 

Рішенням Міністра оборони України від 03.03.2016 №1799/з/1 

затверджено План заходів щодо управління ризиками на 2016 рік. 



8 
Розроблено Стандарти внутрішнього контролю в Міністерстві оборони 

України та Збройних Силах України (введені в дію з 01.01.2017) і Методичні 

рекомендації щодо їх застосування. 

Кращий світовий досвід з протидії корупції та рекомендації організації 

Трансперенсі Інтернешинел увійшли до Комплексного плану удосконалення 

системи внутрішнього контролю на 2015-2017 роки. 

В управлінні ризиками запроваджено новітні засадничі принципи, щодо 

суворої управлінської відповідальності і підзвітності керівників, як це прийнято 

в країнах ЄС та НАТО. 

Головним здобутком стало запровадження у структурних підрозділах 

Міністерства оборони та Генерального штабу, визначених органах військового 

управління систем внутрішнього контролю та управління ризиками, 

започаткування “пілотних проектів” з їх застосування, а також початок 

навчання управлінців тому, як виявляти та реагувати на ризики, в тому числі 

ризики корупції. 

Департаментом аудиту організовано розробку науково-методологічного 

та нормативно-правового забезпечення для запровадження з 01 січня 2017 року 

системи внутрішнього контролю та управління ризиками відповідно до 

міжнародних стандартів,  зокрема: 

Національним університетом оборони України імені Івана 

Черняховського спільно з Департаментом внутрішнього аудиту розроблено 

ознайомчий курс з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для 

військового і цивільного персоналу; 

в положеннях про структурні підрозділи Міністерства оборони України 

визначено завдання, повноваження та відповідальність керівників за 

організацію і функціонування систем внутрішнього контролю та управління 

ризиками, що відповідає кращому міжнародному досвіду; 

наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 29 серпня 

2016 року № 340 затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю 

у Збройних Силах України, розроблено зразок Положення про внутрішній 

контроль у військовій частині. 

Крім того, Департаментом аудиту організовано практичне запровадження 

системи внутрішнього контролю та управління ризиками європейського зразка 

на рівні Міністерства оборони України та його структурних підрозділів, 

зокрема:  

проведено наради, семінари, інші навчальні заходи для керівників і 

працівників структурних підрозділів з питань внутрішнього контролю та 

управління ризиками. 
Довідково. За 2014 – 2016 роки внутрішні аудитори провели навчання з внутрішнього 

контролю та управління ризиками для понад 2200 військових і цивільних керівників, які 

приймають рішення щодо управління державними коштами і майном. 

Операційний аудит та попередній моніторинг ризикових операцій. З 

метою сприяння забезпеченню законного, економного, результативного та 

прозорого управління державними ресурсами, запобігання порушенням 

законодавства та зменшення корупційних ризиків у 2016 році Службою 

внутрішнього аудиту Збройних Сил України (далі – Служба внутрішнього 
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аудиту) проводиться операційний аудит та попередній моніторинг найбільш 

ризикових операцій на центральному та децентралізованому рівнях. 

Операційними аудитами та попереднім моніторингом ризикових операцій 

охоплено 7982 пакети документів на суму 70,9 млрд. грн., в т. ч. 367 пакетів 

документів на суму 32,9 млрд. грн. – річні плани закупівель за 

централізованими та децентралізованими розрахунками.  

Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами, попереджено 

втрат та збитків на суму 488,82 млн. грн. 

Виявлення порушень законодавства, забезпечення їх усунення та 

притягнення до відповідальності винних осіб. За оперативними даними в            

2016 році Службою внутрішнього аудиту проведено 478 контрольних заходів, з 

яких 330 аудитів, в тому числі планових – 223 та позапланових – 107. Крім того 

взято участь в 148 інших контрольних заходах (службові розслідування, 

комісійні перевірки, тощо). 

Встановлено порушень, що призвели до втрат та збитків на суму 316,52 

млн. грн., відшкодовано 92,36 млн. грн. втрат та збитків, прийнято рішення про 

відшкодування на суму 6,0 млн. гривень. 

Виявлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни, бюджетного 

законодавства, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, 

загалом на 5066,71 млн. грн., усунуто на суму 4537,58 млн. гривень. 

Крім того, за підсумками проведених виїзних аудитів: 

попереджено втрат та збитків на 32,0 млн. грн.; 

забезпечено погашення понад 8,3 млн. грн. дебіторської та кредиторської 

заборгованостей; 

усунуто ризики в управлінні матеріальними і фінансовими ресурсами на 

суму майже 2,7 млрд. грн. (з них 2,32 млрд. грн. виявлено у попередні періоди); 

економічний ефект від впроваджених аудиторських рекомендацій склав  

57,1 млн. гривень. 

З початку 2016 року розглянуто 640 звернень громадян, з яких 520 (90 %) 

надійшли на “гарячу лінію” Департаменту внутрішнього аудиту.  
Довідково. З питань, що стосувалися повноважень Департаменту, надано допомогу 

військовослужбовцям та членам їх сімей у вирішенні питань щодо виплати грошового 

забезпечення, винагород, компенсацій, вихідної допомоги при звільненні. Звернення з інших 

питань направлено на розгляд до відповідних структурних підрозділів за належністю.  

Антикорупційні перевірки. У звітному періоді взято участь у проведенні  

119 службових розслідувань та антикорупційних перевірок за фактами 

порушень, а також дотримання  антикорупційного законодавства, проведено 

спеціальні перевірки відомостей відносно 11 осіб, які претендують на зайняття 

посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в Міноборони, опрацьовано 

181 запит на інформацію, надано 176 консультацій та роз’яснень, здійснено 

1395 антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, 

попереджено завдання збитків державі внаслідок виявлених фактів 

корупційних правопорушень на 67,64 млн. грн., розглянуто 162 звернення 

громадян, що стосувалися питань запобігання корупції (з них 13 звернень (8%) 

анонімних), тощо. 

Зокрема, проведено антикорупційні перевірки:  
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порядку і практики виплати премій за знешкоджену техніку та озброєння 

противника з виїздом у зону АТО; 

продовольчого, речового, грошового та матеріально-технічного 

забезпечення в деяких військових частинах оперативно-тактичних угруповань 

“Донецьк”, “Луганськ” та “Маріуполь”; 

забезпечення у розміщенні особового складу та створення належних 

побутових умов, якості послуг харчування, повноти забезпечення матеріально-

технічними засобами деяких військових частин Сухопутних військ Збройних 

Сил України на загальновійськових полігонах.  

фактів та порушень антикорупційного законодавства, наявності 

корупційних ризиків в діяльності посадових осіб командування Військово-

Морських Сил Збройних Сил України, військово-медичних клінічних центрів, 

ряду військових комісаріатів, військових частин, концернів та державних 

підприємств. Порушень у призначенні керівників державних підприємств; 

закупівель топографічного та навігаційного обладнання, а також 

комплектуючих до зразка військової техніки у військовій частині армійської 

авіації Сухопутних військ Збройних Сил України на загальну суму близько           

38,1 млн.грн., порушення процедур відновлення нічних прицілів; 

законності використання коштів та виконання будівельних робіт 

територіальними квартирно-експлуатаційними органами в місцях дислокації           

7-ми механізованих бригад; 

підстав перерахування коштів з рахунків Міністерства оборони України 

державним підприємством “Білоцерківський Військторгсервіс”; 

наявності реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб 

Головного військового представництва Міністерства оборони України з 

виявленням збитків державі;  

використання земель оборони на Широколанівському та Києво-

Олександрівському полігонах, авіаційному полігоні “Шебелинка”; 

ознак корупції в діях посадових (службових) осіб Міністерства оборони 

України стосовно організації процедур оренди майна і території військової 

частини Повітряних Сил Збройних Сил України на ринку “7 км” в м.Одесі; 

прозорості проведення конкурсних процедур при виборі постачальника з 

боку тендерного комітету Міноборони для проведення ремонту фрегату 

“Гетьман Сагайдачний” ВМС ЗС України; 

ознак корупції в діях посадових осіб Центру розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення Збройних Сил України з процедури відбору зразків 

харчових продуктів, поставлених ТОВ “Візит” до військової частини А0665 

(с.Десна) у зв’язку із заявою цього товариства; 

низької якості тканини типу “Фліс” для виготовлення речового майна для 

військовослужбовців Збройних Сил України; 

якість тканини типів 2, 3, 4 класу 7 на виробничих потужностях ПАТ 

“ЧШК” та ТОВ “ТЕКСТЕРНО” та постачання до підприємств, з якими 

укладено договори на постачання костюмів літніх польових у 2016 році; 

правомірності планування коштів в Озброєнні Збройних Сил України на 

сплату судових зборів у сумі 1,2 млн.грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 

2101020/7; 
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ознак прояву корупції з боку осіб Південно-Східного територіального 

квартирно-експлуатаційного управління під час ремонтних робіт ТОВ 

“Приморбуд” у військовому містечку в с.Ульянівка Миколаївської обл.; 

дотримання вимог антикорупційного законодавства під час укладання 

договору щодо передачі Міноборони від ТОВ “ФОРТАБУТ” житла в 

м.Бориспіль; 

дотримання вимог антикорупційного законодавства, усунення 

корупційних ризиків у діяльності посадовими особами ВМКЦ Централього 

регіону (м.Вінниця), Концерну “Військессетменеджмент”, державного 

підприємства “Готель “Козацький” Головного управління майна та ресурсів; 

стану утворення Електронного реєстру осіб військовослужбовців та 

членів їх сімей, які перебувають на обліку для забезпечення житлом; законності 

перебування на обліку та забезпечення службовим і постійним житлом 

військовослужбовців та членів їх сімей Київського гарнізону. 

За результатами цієї роботи Міністром оборони України прийнято 

відповідні рішення.  

Особливим пріоритетом в діяльності Міністерства оборони та Збройних 

Сил України є доведення до свідомості кожного військовослужбовця, 

державного службовця та працівника невідворотності покарання за скоєння 

корупційних правопорушень. 

За вчинення корупційних правопорушень, відсторонено від посад деяких 

керівників структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу, вищих 

військових навчальних закладів, районних та обласних військкоматів. 

Винні особи притягуються до кримінальної, адміністративної чи 

дисциплінарної відповідальності.  

Так, за результатами перевірок і аудитів у 2016 році до відповідальності 

притягнуто 1825 осіб, у т. ч. до матеріальної – 904, до дисциплінарної – 921. 

До правоохоронних органів передано матеріали контрольних заходів на 

суму майже 298,85 млн. грн. втрат та збитків (у т.ч. 11,8 млн. грн. за попередні 

періоди). 

Протягом 07 – 21.11.2016 Міністерство оборони України перевірялося 

комісією Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно 

дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”. За підсумками 

роботи в Міноборони вжито заходів щодо усунення недоліків за матеріалами 

перевірки, опрацьовано відповідну доповідь до НАЗК за підписом Міністра 

оборони України. 

Підвищення фахової та методичної підготовки посадових (службових) 

осіб Міністерства оборони України і Збройних Сил України здійснюється 

шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації. 

В Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського (далі – НУОУ) Науковим центром проблем запобігання 

корупції в секторі безпеки і оборони за навчальною програмою міжнародної 

неурядової організації Transparence International та за сприяння оборонного 

відомства Великої Британії організовано курси підвищення кваліфікації для 

керівників та представників структурних підрозділів Міністерства оборони 

України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового 
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управління та керівників державних підприємств. Підготовлено шість груп, 

підвищено кваліфікацію 122 особи. 

Навчально-науковим центром міжнародної миротворчої діяльності НУОУ 

проводяться спеціалізовані курси з питань запобігання та протидії корупції в 

ході підготовки і проведення міжнародних миротворчих операцій для офіцерів, 

які за планом ротації готуються до виконання завдань з підтримки миру і 

безпеки (протягом року підготовлено 65 осіб).  

З метою підвищення кваліфікації керівного складу та персоналу, який 

формує рішення з кадрових, фінансово-економічних питань у вищих військових 

навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних 

закладів), військових комісаріатах, фахівцями Наукового центру проблем 

запобігання корупції в секторі безпеки і оборони НУОУ за навчальною 

програмою міжнародної неурядової організації Transparence International та за 

сприянням оборонного відомства Великої Британії проводяться мобільні курси 

з питань запобігання та протидії корупції. Такі курси проведено в 5 військових 

навчальних закладах (м.Київ, м.Харків, м.Дніпро, м.Одеса) та 6 обласних 

військових комісаріатах (м.Харків, м.Дніпро, м.Тернопіль, м.Чернівці та 

м.Хмельницький), підвищено кваліфікацію 184 особи. 

Разом з тим, проведено 1-2 денні спеціалізовані заняття з антикорупційної 

тематики в органах військового управління, військових частинах з 

командирами підрозділів, які проходить підготовку до виконання завдань 

антитерористичної операції, зі слухачами оперативно-стратегічного та 

оперативно-тактичного рівнів підготовки НУОУ (підготовлено 456 осіб). 

Зазначена курсова підготовка та спеціалізовані заняття здійснюється 

фахівцями Наукового центру проблем запобігання корупції в секторі безпеки і 

оборони НУОУ. 

Всього в 2016 році на антикорупційних курсах та спеціалізованих 

заняттях пройшли підготовку більше 800 осіб.  

Крім того, в жовтні фахівцями НАТО в сфері протидії корупції в 

Житомирському військовому інституті імені С.П.Колольова проведено 

семінарське заняття з розбудови цілісності, виховання доброчесності та 

боротьби з корупцією в оборонному секторі України для навчально-

педагогічних працівників і курсантів (залучалося 150 осіб).  

На виконання Річної національної програми співробітництва Україна - 

НАТО на 2016 рік, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 

2016 р. № 45 та Стратегічного оборонного бюлетеня України, введеного в дію 

Указом Президента України від 06 червня 2016 р. № 240, впродовж 2016 року 

287 представників Служби підвищили кваліфікацію, з них: 39 – за допомогою 

Держаудитслужби та 248 – організовано Міноборони, в тому числі за 

організації та фінансової підтримки міжнародних організацій: 

а) у рамках співпраці з Міністерством оборони Великобританії — 175.               

З них 20 внутрішніх аудиторів на базі НУОУ пройшли курс з внутрішнього 

аудиту за міжнародними стандартами (“Сертифікований внутрішній аудитор”) 

та 22 особи продовжують навчання (завершення планується у І півріччі                    

2017 року); 
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б) у рамках співпраці з Ініціативою НАТО “Building Integrity” (побудова 

доброчесності), Міжнародним секретаріатом НАТО, Офісом зв'язку НАТО в 

Україні, Міністерством оборони Королівства Норвегія та Міністерством 

оборони Сполучених штатів Америки – 15; 

в) шляхом участі в інших навчальних заходах в Україні – 44; 

г) шляхом навчання на курсах англійської мови в навчальних закладах 

України – 14. 

Протягом року представники Служби внутрішнього аудиту Збройних Сил 

України взяли участь як тренери (доповідачі) у проведені навчальних заходів та 

підвищенні кваліфікації, в яких взяли участь 582 військових і цивільних 

керівника. 

Державна аудиторська служба України як орган, відповідальний за 

впровадження реформ у сфері державного внутрішнього фінансового контролю 

в Україні, відзначила результативною роботу Міністерства оборони України в 

запровадженні системи внутрішнього контролю європейського зразка.  

У листопаді 2016 року в НУОУ організовано та проведено                               

ІІ-й Міжнародний антикорупційний тиждень (МАКТ-2016) за участю 

заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, посла 

Великої Британії в Україні, представників оборонних відомств країн-членів 

Альянсу та Офісу зв’язку НАТО в Україні, міжнародної неурядової організації 

Transparency International, іноземних радників Міністерства оборони 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. Під час заходу здійснено 

обмін практичним досвідом з питань запобігання та протидії корупції, доведено 

вимоги міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів у цій сфері.  

Протягом року представники Міноборони постійно беруть участь в 

навчанні на методичних курсах та короткострокових навчально-методичних 

семінарах з антикорупційної тематики, що проводяться в Національній академії 

державного управління при Президентові України, Національному агентстві з 

питань запобігання корупції. Під час цих навчальних заходів ними проводяться 

різні заняття з обміну досвідом у цій сфері. 

Завершено виконання науково-дослідних робіт стосовно розробки 

критеріїв оцінки ефективності заходів щодо запобігання корупції в сфері 

безпеки і оборони та щодо удосконалення системи внутрішнього контролю в 

Міністерстві оборони України.  

Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил 

України проведено щорічне соціологічне дослідження за темою: “Стан 

реалізації у Збройних Силах України державної антикорупційної політики та 

ефективність роботи командирів (начальників), з питань виконання 

антикорупційного законодавства”. Результати дослідження використовуються 

для аналізу соціальних процесів у сфері запобігання корупції та оцінки 

корупційних ризиків. 
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Серед пріоритетних напрямів роботи залишається забезпечення 

доброчесності військових посадових осіб та державних службовців. 

Департаментом кадрової політики спільно з співвиконавцями розробляється 

проект Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України (яка 

буде затверджена наказом Міністерства оборони України у 2017 році). 

Розроблено та організовано виконання Плану заходів (дорожня карта) щодо 

зниження корупційних ризиків при формуванні та реалізації військової 

кадрової політики в Збройних Силах України у 2017 – 2020 роках, 

затвердженого 27.12.2016 Міністром оборони України. 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. Відпрацьовано 

Методику запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, яку доведено до 

посадових осіб Міністерства оборони й Збройних Сил України.  

Удосконалено систему оцінки персоналу, зокрема, впровадження системи 

комплексного та періодичного оцінювання військовослужбовців Збройних Сил 

України, що реалізовано внесеними змінами до Інструкції про організацію 

виконання Положення про проходження громадянами України військової 

служби в Збройних Силах України, затвердженими наказом Міністерства 

оборони України від 14.12.2016 № 684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 07.01.2017 за № 14/29982. 

Проводиться робота щодо реформування державної служби в 

Міністерстві оборони України у зв’язку з прийняттям нового Закону України 

“Про державну службу”.  

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 13.04.2016 

№ 69КП “Про утворення комісії з розгляду кандидатів для призначення на 

посади в апарат Міністерства оборони України” та затвердженого Міністром 

оборони України Порядку роботи цієї Комісії здійснено розгляд кандидатів з 

числа військовослужбовців та державних службовців на посади в апарат 

Міністерства оборони України з метою надання всебічної оцінки їх службової 

діяльності, спроможності якісно організувати і забезпечити виконання заходів 

реформування оборонного відомства до стандартів країн НАТО та покладених 

на структурні підрозділи завдань. До складу Комісії включено заступників 

Міністра оборони України, народних депутатів України, представників 

Громадської ради при Міністерстві оборони України, Об’єднаного комітету 

профспілки апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України, Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, 

Проектного Офісу Реформ Міністерства оборони України, іноземних радників 

при Міністерстві оборони та Генеральному штабі Збройних Сил та інших 

представників громадськості. 

З урахуванням результатів роботи зазначеної Комісії Міністром оборони 

України затверджено План переміщення осіб офіцерського складу для 

призначення на посади в апарат Міністерства оборони України під час 

проведення організаційно-штатних заходів у 2016 році. Відповідно до рішення 
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Міністра оборони України від 09.06.2016 План переміщення є підставою для 

призначення військовослужбовців на визначені Комісією посади у структурних 

підрозділах Міністерства оборони України. 

Продовжується розроблення та організація виконання плану заходів щодо 

реалізації нового Закону України “Про державну службу”. В 2016 році 

організовано виконання Закону України “Про державну службу”, який набрав 

чинності 1 травня 2016 року від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ (далі – Закону) 

та виданих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів, зокрема: 

затверджена структура і штат апарату Міноборони з урахуванням вимог 

щодо дотримання співвідношення в державному органі посад категорії “А” і “Б’ 

до його штатної чисельності не більше ніж 1 до 3; 

розроблено та затверджено перелік посад працівників державних органів, 

які виконують функції з обслуговування; 

забезпечено присвоєння державним службовцям апарату Міністерства 

оборони України рангів та встановлені умови оплати праці відповідно до вимог 

Закону та актів Кабінету Міністрів України; 

в апараті Міністерства оборони України створені: Конкурсна комісія з 

відбору кандидатів на зайняття посад державних службовців та Дисциплінарна 

комісія з розгляду дисциплінарних справ державних службовців категорії 

“Б”,“В”; 

організована робота щодо вступу на державну службу та просування 

державних службовців по службі на вищі посади виключно за результатами 

конкурсу відповідно до цього Закону з дотриманням меритократичного 

принципу управління персоналом; 

визначено та затверджено загальні та спеціальні вимоги до посад 

державної служби апарату Міністерства оборони України; 

запроваджено чіткий і прозорий механізм відповідальності державних 

службовців за порушення вимог законодавства, невиконання чи неналежне 

виконання своїх обов’язків, шляхом створення дисциплінарної комісії у складі 

представників керівника державної служби та профспілкової організації в 

однаковій кількості; 

посилено соціальний захист державних службовців шляхом підвищення 

рівня оплати праці, затверджено правила внутрішнього службового розпорядку, 

яким  забезпечено чіткий розподіл режиму праці та відпочинку, а також 

встановлення компенсацій за роботу понад установлену тривалість робочого 

часу. 

Важливим є питання не допущення призначення на керівні посади осіб з 

низькими морально-діловими та професійними якостями. В рамках 

реорганізації апарату Міністерства, всі кандидати на керівні посади та державні 

службовці проходять відповідне опитування (тестування). З цією метою 

опрацьовано нормативно-правову базу щодо організації та проведення 

опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони 

України та Збройних Силах України, а саме: 

наказ Міністерства оборони України від 14.04.2015 № 164 “Про 

затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування 

персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та 
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Збройних Силах України”, який підписаний Міністром оборони України та 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 477/26922; 

наказ Міністерства оборони України від 16.09.2015 № 487 “Про 

затвердження Положення про Науково-методичний центр кадрової політики 

Міністерства оборони України”. 

На підставі спільної директиви Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 13.032015 № Д-322/1/08 ДСК 

утворено та укомплектовано науково-методичний відділ (психологічного 

вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики 

Міністерства оборони України штатною чисельністю 10 посад, на який 

покладено завдання щодо проведення опитування кандидатів для прийняття 

(поновлення) на військову службу за контрактом, призначення (переміщення) 

осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра 

оборони України, при вступі громадян України на державну службу на посади 

у структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України, а також для підвищення ефективності проведення 

службових розслідувань в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України. Здійснено спеціалізовану підготовку особового складу зазначеного 

підрозділу на базі Національної академії Служби безпеки України та в 

Українському бюро психофізіологічних досліджень. Проведено стажування 

фахівців-поліграфологів на базі в/ч А0515. Проведено ремонт кабінетів  № 433, 

435 та 437 Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства 

оборони України з метою стандартизації технічного оснащення та обладнання 

стаціонарної бази приміщень, визначених для проведення процедури 

опитування з використанням поліграфа. Проведено тендерні торги, за 

результатами яких здійснено закупівлю трьох комплектів апаратно-програмних 

комплексів оцінки достовірності інформації (поліграфів) українського 

виробника.  

В межах реалізації Проекту щодо зниження ризиків корупції в системі 

управління персоналом Міністерства оборони України на 2016 рік фахівцями 

Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України проведено ряд 

зустрічей з експертами Центру CIDS з метою вивчення досвіду провідних країн 

світу з питань використання поліграфу. 

Здійснено підвищення кваліфікації спеціалістів поліграфа науково-

методичного відділу (психологічного вивчення особового складу) Науково-

методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України на базі 

громадської організації “Українська колегія поліграфологів” та Національної 

академії Служби безпеки України за програмою “Валідні методики 

психологічних досліджень із застосуванням поліграфа”. 

Починаючи з листопада 2015 року поліграфологами науково-методичного 

відділу (психологічного вивчення особового складу) Науково-методичного 

центру кадрової політики Міністерства оборони України проведено опитування 

з використанням поліграфа 491 посадової особи Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України, з них 334 особи у 2016 році.  

Проведення зазначених заходів дозволило запровадити у Міністерстві 

оборони України систему опитування персоналу з використанням поліграфа, 
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зокрема осіб, які обіймають керівні посади, мають доступ до фінансових і 

матеріальних ресурсів та державної таємниці, а також кандидатів на такі 

посади. 
Інформаційно. За результатами розгляду керівництвом Міноборони даних поліграфу, 

не було прийнято кадрових рішень близько 40 відсотків кандидатів. З них, до 70 % це 

кандидати на посади керівників державних підприємств. 

Розгорнуто діяльність щодо проведення перевірки достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (люстрації), 

організовано роботу відділу з виконання вимог цього Закону (в Департаменті 

кадрової політики Міноборони), яка здійснюється відповідно до затвердженого 

Плану та Графіка проведення перевірок.  
Інформаційно. Департаментом кадрової політики Міноборони 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 Кабінету Міністрів 

України № 1025-р від 16 жовтня 2015 року "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 (попередній термін – грудень 2016 року). Уряд затвердив зазначені зміни 

розпорядження КМУ від 30 березня 2016 року № 248-р. 

Міністерство оборони України бере активну участь у трирічному (з 2015 

року) Проекті щодо зниження ризиків корупції в системі управління 

персоналом Міноборони та співпрацює з цих питань з Центром зі зниження 

ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) Королівства Норвегії в рамках 

допомоги Європейського Союзу (SIGMA). З цією метою реалізується План 

заходів з розробки та впровадження Проекту на 2016 рік. Протягом лютого – 

квітня проведено функціональний аналіз та функціональне обстеження системи 

управління персоналом Міністерства оборони України (завершено анкетування 

керівників структурних підрозділів та особового складу апарату Міністерства 

оборони України). За підсумками роботи проведено систематизацію та 

уточнення їх результатів, норвезькою стороною опрацьовуються рекомендації 

для планування заходів на підвищення антикорупційної стійкості системи 

управління персоналом Міністерства оборони України. В липні – серпні 

проведено робочі зустрічі з експертами Центру CIDS, де обговорено пропозиції 

сторін щодо розробки проекту стратегії управління персоналом. Взято участь в 

низці семінарів-нарад з розроблення проекту Кодексу доброчесної поведінки 

військовослужбовців і цивільного персоналу Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України, який на цей час доопрацьовується спільно з експертами 

оборонного відомства Королівства Норвегії. 
Протягом 2016 року в рамках виконання проекту зі зниження 

корупційних ризиків в системі управління персоналом Міноборони виконані 

завдання І фази проекту – аналізу ситуації: проведено аналіз Концепції кадрової 

політики, надані рекомендації Міноборони; проведено функціональний аналіз 

системи управління персоналом, результати направлені Міноборони; 

розроблено проект Стратегії управління персоналом державних службовців 

Міноборони; проведено вивчення правових механізмів та практики в країнах 

Євросоюзу щодо використання поліграфу у визначенні доброчесності 

персоналу та прийнятті кадрових рішень; надано рекомендації щодо 
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розроблення Кодексу доброчесної поведінки військовослужбовців і цивільного 

персоналу Міністерства оборони України та Збройних Сил України; 

представлено методологію визначення посад з підвищеними корупційними 

ризиками.  

Опрацьовано та організовано виконання Плану заходів щодо зниження 

корупції в системі управління персоналом Міністерства оборони України на 

2017-2018 роки, затвердженого 29.12.2016 заступником Міністра оборони 

України з питань європейської інтеграції. 

Науковим центром проблем запобігання корупції в секторі безпеки і 

оборони НУОУ спільно з комунікаційною компанією “СтратКом Україна” 

(“StratCom of Ukraine Prodaction HUB”) опрацьовано Пам’ятку для 

військовослужбовців та цивільного персоналу “Правила доброчесної поведінки 

щодо запобігання корупції”. 

З метою виконання вимог ст. 12 Закону України “Про засади запобігання 

і протидії корупції” здійснюється жорсткий контроль за вчасним поданням 

військовослужбовцями та державними службовцями апарату Міністерства 

оборони України декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за попередній рік. Міністерством оборони внесено зміни 

до антикорупційного законодавства, зокрема спрощено процедури спеціальної 

перевірки та подання декларацій військовослужбовцями, які знаходяться в 

умовах антитерористичної операції. 

З метою забезпечення своєчасного подання декларацій в електронному 

вигляді посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 

запобігання окремих елементів корупційних правопорушень, що можуть 

виникнути в ході опрацювання і подання електронних декларацій організовано 

та проведено низку заходів: 

під керівництвом першого заступника Міністра оборони України            

проведено методичну нараду з керівниками структурних підрозділів 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з 

питань проведення електронного декларування відповідно суб’єктами 

декларування (28.07.2016);  

опрацьовано доручення першого заступника Міністра оборони України, 

розроблено та виконується план роботи щодо впровадження електронного 

декларування посадовими особами Міністерства оборони та Збройних Сил 

України; 

утворено робочу групу Міністерства оборони та Генерального штабу 

Збройних Сил України з впровадження Е-декларування та забезпечення її 

відповідними матеріалами з роз’яснення посадовими особам Міністерства 

оборони та Збройних Сил України порядку подання електронних декларацій; 

на базі Національного університету оборони України за участю фахівців 

Національного агентства з питань запобігання корупції організовано та 

проведено інструктивно-методичне заняття з порядку здійснення електронного 

декларування керівним складом Міністерства оборони та Генерального штабу 

Збройних Сил України; 

опрацьовано та видано практичний порадник декларантам “Електронна 

система декларування”, який розроблено фахівцями Наукового центру проблем 
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запобігання та протидії корупції у сфері безпеки та оборони Національного 

університету оборони України; 

надається консультаційно-дорадча допомога та роз’яснення посадовим 

особам структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу та 

Збройних Сил України з порядку подання електронних декларацій. 

до Національного агентства з питань запобігання корупції подано 

повідомлення про службових осіб – суб’єктів декларування Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України, які протягом встановленого 

Законом України “Про запобігання корупції” (зі змінами) терміну на 

проведення декларування, відповідно до рішень керівництва Збройних Сил 

України знаходяться в районі антитерористичної операції в Луганській та 

Донецькій областях й залучені до сил і засобів, що безпосередньо її 

здійснюють. Підготовлено підсумкову доповідь про проведення у Міністерстві 

оборони та Генеральному штабі Збройних Сил України електронного 

декларування та подання декларантами Е-декларацій. 

Уточнено зміст контрактів, що укладаються з керівниками 

держпідприємств, які входять до сфери управління Міноборони, стосовно їх 

безпосередньої відповідальності за виконання антикорупційних програм, а 

також обов’язку забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків та 

організовувати роботу щодо запобігання корупції.  

В рамках надання допомоги з опрацювання антикорупційних заходів на 

середньострокову перспективу з питань протидії корупції в Міноборони 

України (2016-2021 року) проведено робочу зустріч з Марком Олпгенортом, 

заступником директора (радником з політичних питань) Офісу зв’язків з НАТО 

в Україні (Міноборони Канади).  

У сфері міжнародного оборонного співробітництва Міністерство 

оборони з питань протидії корупції здійснює важливі заходи, спрямовані на 

поглиблення відносин стратегічного партнерства України з Організацією 

північноатлантичного договору з виконання низки програм і планів, а саме:  

Річної національної програми співробітництва між Україною та НАТО (в 

жовтні відбулася робоча зустріч з представниками Міжнародного 

секретаріату НАТО та Офісу зв’язку НАТО в Україні під час якої попередньо 

розглянуто хід виконання в Міністерстві оборони України Річної національної 

програми співробітництва Україна-НАТО в 2016 році (РНП-2016) та 

пропозиції щодо формування РНП-2017, а також окремі пункти 

Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015-2017 роки). 

Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО (взято 

участь в зустрічах щодо виконання цієї Програми в 2016 році та опрацьовано 

пропозиції до ІПП між Україною і НАТО на 2017 рік); 

Робочого плану (Дорожньої карти) для України з реалізації Програми 

Ініціативи НАТО з розбудови цілісності, прозорості, запровадження 

доброчесності та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних і 

безпекових інституцій (Програма Building Integrity – ВІ);  

Проекту щодо зниження ризиків корупції в системі управління 

персоналом з Центром CIDS Королівства Норвегії; 
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реалізації щорічних заходів Цілі G0204 “Забезпечення доброчесності в 

рамках Міністерства оборони та Збройних Сил України” пакету Цілей 

партнерства України з НАТО в межах участі України в Процесі планування та 

оцінки сил у 2016 році.  

Крім того, виконуються заходи програм і планів міжнародного 

оборонного співробітництва України та ЄС у сфері протидії корупції. Зокрема, 

опрацьовано завдання і заходи антикорупційної діяльності Міністерства 

оборони до Матриці у відносинах України з Європейським Союзом.  

Активно здійснюється співробітництво з Міністерством оборони Великої 

Британії, Міністерством оборони Королівства Норвегія та міжнародною 

організацією Transparency International у форматі Плану заходів “Партнерство 

заради миру “Відкритий уряд”. З цих питань щомісячно відбуваються робочі 

зустрічі з представниками офісу НАТО, а також з іноземними радниками при 

Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України.  

Опрацьовано розпорядчі та плануючі документи щодо організації та 

проведення у четвертому кварталі  2016 р. – першому кварталі 2017 р.  чергової 

Самооцінки структур сектору безпеки і оборони держави на предмет виявлення 

корупційних ризиків і загроз за програмою НАТО.  

Взято участь у проведенні робочого методичного семінару для 

представників сектору безпеки та оборони України щодо проведення 

Самооцінки у визначених структурних підрозділах Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних Сил України, організованого 

представниками РНБО України та Офісу зв’язку НАТО в Україні. 

За участю Міністра оборони України проведено спільні зустрічі з 

керівництвом міжнародного Незалежного антикорупційного комітету з питань 

оборони (НАКО), утвореним за ініціативою міжнародної неурядової організації 

Transparence International Україна, з обговорення та опрацювання проекту 

Меморандуму про співпрацю у сфері моніторингу антикорупційної діяльності. 

У 2016 році опрацьовано проекти Меморандумів про: 

взаємопорозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Канади 

щодо співробітництва у сфері оборони з питань можливих корупційних 

ризиків; 

протимінну діяльність та надання Україні допомоги у розмінуванні з боку 

Данської групи з розмінування.  

Міністерством оборони України забезпечено системну співпрацю з 

представниками громадянського суспільства з метою обговорення та 

пошуку спільних шляхів вирішення актуальних проблем реалізації державної 

антикорупційної політики. 

Міністром оборони України в грудні 2015 року було затверджено План 

заходів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в 2016 році, яким передбачено взаємодію в 

поширенні нетерпимості до проявів корупції. 

Сформовано новий склад Громадської ради при Міністерстві оборони, 

яка об’єднує 105 громадських організацій. У листопаді 2016 року питання щодо 

стану антикорупційної діяльності в Міністерстві оборони України і Збройних 
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Силах України розглядалося на засіданні Громадської ради при Міністерстві 

оборони України.  

З метою забезпечення права громадян на отримання та надання 

інформації в Міністерстві оборони України створено Колл-центр Міністерства 

оборони України, діє Громадська приймальня Міністра оборони України та 8 

його регіональних приймалень при обласних військових комісаріатах. 

Працюють телефонні “гарячи лінії” Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, 

Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та інших 

структурних підрозділів Міноборони. Інформацію про номери телефонів 

“гарячих ліній”, адреси громадських приймалень та графіки особистого 

прийому розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. 

Така система дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про 

факти антикорупційних правопорушень та вживати відповідних заходів.  

Діяльність Міністерства оборони України з питань запобігання 

корупції здійснюється на принципах відкритості та прозорості. У 

центральному друкованому органі Міністерства оборони України “Народна 

армія”, журналі “Військо України”, газетах “Крила України” та “Флот України” 

систематично публікуються матеріали на антикорупційну тематику. Крім того, 

Центральною телерадіостудією Міністерства оборони України підготовлено 

понад 25 телевізійних сюжетів і програм з антикорупційної тематики. 

В цьому році організовано і забезпечено проведення два брифінги 

першого заступника Міністра оборони України для представників засобів 

масової інформації стосовно запобігання та виявлення корупції у Міністерстві 

оборони України за підсумками 2016 року. Всього за участю керівного складу 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України 

проведено 31 брифінг, 6 прес-конференцій, 5 інтерв’ю, 8 виступів та 4 робочі 

зустрічі, у яких висвітлювалися питання протидії корупції. Першим 

заступником Міністра оборони України взято участь в телевізійній програмі 

“Уряд на зв’язку з громадянами” та радіопрограмі “Під контролем”. 26 вересня 

Міністром оборони України відбулося підписання технічних умов для харчових 

наборів нового зразка. 

Розроблено інформаційні матеріали стосовно запобігання та виявлення 

корупції до проекту щорічника “Біла Книга – 2016. Збройні Сили України”. 

На офіційному веб-сайті Міноборони в розділах “Запобігання проявам 

корупції”, “Очищення влади” регулярно оновлюється інформація стосовно 

антикорупційної діяльності Міністерства оборони України. Крім того на 

шпальтах центрального друкованого органу Міністерства оборони України 

газети “Народна Армія” опубліковано 154 матеріал щодо діяльності 

керівництва держави та Збройних Сил України, 132 матеріали щодо речового та 

харчового забезпечення, закупівлі нових та модернізації існуючих зразків 

озброєння, військової техніки, а також 37 матеріалів щодо протидії корупції. 
З метою поширення досвіду протидії корупції у Міністерстві оборони та 

Збройних Силах України за участю комунікаційної компанії “СтратКом 

Україна” (“StratCom of Ukraine Prodaction HUB”) видано інформаційно-

методичний збірник матеріалів тез виступів учасників МАКТ-2015, 
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започатковано нову інформаційну традицію – вперше видано інформаційний 

бюлетень “Звіт  з антикорупційної діяльності Міністерства оборони України в 

2015 році”. У квітні й червні ц.р. видано Інфографіку щодо основних 

показників протидії корупції у Міноборони (до матеріалів брифінгів 

керівництва Міноборони, Парламентських слухань в Україні на антикорупційну 

тематику та до Варшавського саміту НАТО). З метою профілактики та 

попередження корупційних діянь у Збройних Силах України опрацьовано та 

видано плакат “Стоп корупція!” Завершено підготовку до видання перший 

номер інформаційного бюлетеня щодо антикорупційної діяльності 

Міністерства оборони України у першому півріччі 2016 року (за підсумками 

антикорупційної діяльності Міноборони в 2016 році готується до видання в 

першому кварталі 2017 року черговий номер антикорупційного бюлетеня). У 

вересні презентовано розроблені проекти антикорупційного веб-порталу в 

мережі Інтернет “Корупція в армії вбиває!” (https://defence-anticor.in.ua) на який 

надходять повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та 

сайту Наукового центру проблем запобігання корупції в секторі безпеки і 

оборони НУОУ. Розроблено та поширено в органах військового управління та 

військових частинах і підрозділах Збройних Сил України нові комплекти 

плакатів на антикорупційну тематику (перша черга 300 компл.). Заплановано 

видання плакатів для військ (сил) у 2017 році. 

В Міністерстві оборони здійснюється постійний моніторинг негативних 

повідомлень в засобах масової інформації та Інтернет-просторі стосовно 

публікації повідомлень про факти корупції в Міністерстві оборони України, 

Генеральному штабі Збройних Сил України, інших органах військового 

управління, організовується їх перевірка, оприлюднюється інформація щодо 

вжитих заходів або спростовуються неправдиві повідомлення в медіа просторі. 

Водночас, потребує активізації та втілення системних підходів робота 

щодо висвітлення в засобах масової інформації антикорупційної діяльності 

Міністерства оборони та Збройних Сил України. Повільно впроваджується на 

стратегічному і оперативному рівнях військового управління Комунікаційна 

антикорупційна стратегія Міноборони, розроблена у січні цього року.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в Міністерстві оборони 

України вживаються цілеспрямовані організаційні, правові, профілактичні та 

контрольні заходи, спрямовані на зниження рівня корупції, забезпечення 

ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, запобігання 

порушень фінансово-бюджетної дисципліни та антикорупційного 

законодавства. 

 

 

Начальник Відділу з питань запобігання 

та виявлення корупції  

Міністерства оборони України 

полковник                                                                                           В.А.ПРИЙМАК 

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



