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Міністерства оборони України про ключові антикорупційні  
інформаційні ініціативи, що проведені в 2019 році 

 
В Міністерстві оборони України (далі – Міноборони) відповідно до протокольного 

рішення засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної 
реформи при Кабінеті Міністрів України (далі – МРГ), яке відбулося 31.05.2018 (протокол 
№ 7 від 31.05.2018), а також в рамках виконання Стратегії комунікацій у сфері запобігання 
та протидії корупції (схваленої розпорядженням КМУ № 576-р від 23.08.2017), Плану 
заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 
рік (затвердженого розпорядженням КМУ від 27.12.2018 № 1105-р), у звітний період 
здійснювалася інформаційна й комунікаційна діяльність щодо забезпечення виконання 
заходів із запобігання корупції. 

До цієї діяльності, відповідно до повноважень, залучено Управління комунікацій та 
преси Міноборони, Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу, а також 
Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони (доручення ПЗМОУ 
від 16.02.2018 № 426/у/1). 

Інформацію Міноборони з цього питання подано до Міністерства інформаційної 
політики України й розміщено на офіційному веб-сайті Міноборони. 

Крім того, Міноборони опрацьовано пропозиції та погоджено проєкти Плану 
заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 
рік та змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, які подано до Секретаріату 
Кабінету Міністрів України (№ 220/3386 від 27.06.2019). 

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

виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та 
протидії корупції Міноборони на 2019 рік (січень-червень); 

порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави, а також забезпечення поширення методичних рекомендацій серед суб’єктів 
декларування (січень-березень); 

результатів реалізації рекомендацій за підсумками І-ІІІ Міжнародних 
антикорупційних тижнів (далі – МАКТ) в 2015-2018 рр. в ході ІV МАКТ-2019, що 
відбувся 05-07.02.2019 в Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського (далі – НУОУ); 

інформації Міноборони до проєкту Національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики, яка надавалася до Національного агентства з питань 
запобігання корупції (лютий, квітень); 

заходів, спрямованих на формування у військовослужбовців та працівників 
Збройних Сил України нульової толерантності до корупції (травень). 

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

роз’яснення форм і методів недопущення та розв’язання “конфлікту інтересів”, 
відповідальності за корупційні правопорушення (серпень, вересень); 

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

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

Забезпечено проведення інтерв’ю Міністра оборони України для представників 
засобів масової інформації стосовно запобігання корупції: 

в рамках підсумкових засідань Комітету реформ Міноборони та Збройних Сил, 
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виконання завдань оборонної реформи в 2018р. та 1 півріччя 2019р. (січень, серпень); 

під час зустрічі з іноземними радниками при Міноборони (березень); 
в ході приймання в експлуатацію побудованих нових житлових комплексів в 

гарнізонах для військовослужбовців служби за контрактом (січень-червень). 
під час зустрічі з представниками Громадської ради при Міноборони, а також з 

іноземними радниками при Міноборони (серпень). 
Міністром оборони України А.Загороднюком проведено низку зустрічей з 

представниками засобів масової інформації й надано інтерв’ю щодо пріоритетних 
напрямків реформи Міністерства оборони України та Збройних Сил України на 2019-2020 
роки, відповідно до завдань, визначених Президентом України та Прем’єр-міністром 
України, зокрема, з питань запобігання та протидії корупції (вересень-грудень). 

Крім того, за участю керівного складу Міноборони поінформовано суспільство з 
висвітленням інформації на офіційному веб-сайті Міноборони, зокрема щодо:  

проведення ІV-го МАКТ-2019 за участю заступника Міністра оборони України з 
питань європейської інтеграції, провідних іноземних експертів у сфері протидії корупції, 
представників Представництва НАТО в Україні, іноземних радників Міноборони, 
представників державних органів влади, керівників та представників структурних 
підрозділів Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів 
видів Збройних Сил України, керівників вищих військових навчальних закладів, 
представників засобів масової інформації, громадських організацій у сфері протидії 
корупції, а також міжнародної організації Transparency International (лютий); 

зустрічі державного секретаря Міноборони з експертами Програми НАТО, з метою 
проведення першої частини 2 етапу Самооцінки структур сектору безпеки і оборони 
держави на предмет виявлення корупційних ризиків і загроз (лютий); 

реалізації в Міноборони за участю Урядово-громадської ініціативи “Разом проти 
корупції” завдань щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
землі оборони (розпорядження КМУ від 05.10.2016 № 803-р.) (січень-березень); 

проведення НУОУ вищих академічних курсів, мобільних курсів з питань виховання 
доброчесності та запобігання корупції за програмою міжнародної організації Transparency 
International та за сприяння Міноборони Великої Британії (січень-листопад); 

проведення мобільних курсів щодо запобігання корупції у військових частинах, які 
залучені до сил та засобів Операції об’єднаних сил для здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях (травень-червень); 

завершення розроблення проєкту та практичної апробації Он-лайн курсу 
дистанційного навчання і підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції (проєкт 
започатковано в 2018р. за пропозицією та участю Філа Джонса екс-іноземного радника 
Міноборони (Велика Британія) й розроблено фахівцями Проєктного офісу реформ 
Міноборони та НУОУ) (березень-вересень); 

проведення мобільною групою НАТО семінарів (тренінгів) в рамках Програми 
НАТО з розбудови цілісності, прозорості, запровадження доброчесності та зниження 
корупційних ризиків в оборонних і безпекових інституціях (Програма ВІ) для навчально-
педагогічних працівників та курсантів Житомирського військового інституту, Військового 
інституту (м.Одеса), Інституту Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія”, Харківського національного університету Повітряних сил, 
військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава 
Мудрого (березень), а також Національної академії сухопутних військ, Військового 
інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (листопад);  

зустрічі та звітування Міноборони за результатами проведених заходів експертами 
НАТО третьої частини ІІ етапу Самооцінки на предмет виявлення корупційних ризиків у 
структурах сектору безпеки і оборони України за участю заступника Міністра оборони 
України з питань європейської інтеграції (липень, серпень); 

зустрічі Міністра оборони України А.Загороднюка з керівництвом Незалежного 
антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) щодо уточнення пріоритетів 
співпраці в антикорупційній сфері (вересень); 
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зустрічі держсекретарів Міноборони і Норвегії щодо підписання Меморандуму 

про наміри щодо реалізації проєкту зі зміцнення доброчесності, посилення спроможностей 
в системі запобігання корупції, закупівлях та управління персоналом (12 листопада). 

опублікуванням Міністром оборони України А.Загороднюком у свєму блозі та на 
веб-сайті Міноборони інформації щодо позитивних змін в оборонних закупівлях, зокрема, 
позбавлення корупційних складових (22, 25 листопада); 

стану та рецензування впровадження рекомендацій НАКО стосовно: оптимізації 
засекречування інформації в державному оборонному замовленні; зниження корупційних 
ризиків у процесі отримання міжнародної допомоги за участю державного секретаря 
Міноборони й звернення Генерального секретаря НАКО О.Трегуб (серпень);  

реалізації в Міноборони за участю координатора Урядово-громадської ініціативи 
“Разом проти корупції” О.Величко Плану здійснення антикорупційних заходів в 
Міноборони (липень-серпень). 

інтерв’ю радника Міністра оборони України О.Дрік Інформагентству АрміяInform 
щодо негативного впливу корупції на обороноздатність країни та завдань стосовно 
зниження рівня корупції в Міноборони (6 грудня); 

інтерв’ю заступника Міністра оборони України А.Фролової для “Громадського 
телебачення” щодо шляхів подолання проблем в оборонному відомстві, зокрема 
утворення системних умов для подолання корупції (10 грудня);  

зустрічі заступника Міністра оборони України Олексія Марценюка з 
координатором Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” О.Величко та 
представником НАКО Ю.Марушевською щодо обговорення порядку виконання 
антикорупційних заходів в Міноборони (13 грудня); 

виступу радника Міністра оборони України О.Дрік щодо пріоритетів 
антикорупційної діяльності Міноборони спільно з УГІ “Разом проти корупції” та НАКО в 
2020 році (13 грудня). 

Проведення брифінгів (прес-брифінгів) з антикорупційних питань: 
заступником Міністра оборони з питань європейської інтеграції під час ІV 

Міжнародного антикорупційного тижня стосовно застосування сучасних європейських 
практик в запобіганні корупції, зниженні корупційних ризиків у сфері управління 
персоналом, держзакупівель й виховання доброчесності (лютий); 

керівництвом Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони: 
для керівного складу органів військового управління, військових частин, що входять до 
складу сил і засобів Операції об’єднаних сил Збройних Сил України (травень-червень); під 
час ротаційних заходів 18 окремого вертолітного загону в Демократичну республіку Конго 
(червень); в ході оперативно-методичного збору з керівним складом військових частин 
Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (травень); 

Міністром оборони України А.Загороднюком під час презентації “Пріоритетних 
напрямків реформи Міноборони та Збройних Сил України на 2019-2020 роки” (19 грудня); 

заступником Міністра оборони України О.Марценюком щодо якісних змін у 
державних закупівлях, забезпеченні житлом військовослужбовців, подоланні корупції у 
цій сфері (19 грудня); 

радником Міністра оборони України О.Дрік щодо вирішення пріоритетних завдань 
у сфері запобігання та протидії корупції (19 грудня); 

радником Міністра оборони А.Переверзевим щодо реформи оборонних закупівель, 
досягнення максимальної прозорості і ефективності використання оборонного бюджету; 

Міністром оборони України А.Загороднюком щодо Державного оборонного 
замовлення та оборонних закупівель для потреб Збройних Сил України (26 грудня). 

На веб-сайті Міноборони завершено технічне налаштування, введено в роботу веб-
інтерфейс рубрики “Не будь байдужим – повідом про корупцію!” з можливістю 
повідомлення викривачами інформації про корупційні правопорушення в он-лайн режимі 
цілодобово (вересень).  

У розділі “Діяльність/Запобігання проявам корупції” розміщено оновлені методичні 
рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в 
2019р., а також оновлену інформацію стосовно антикорупційної діяльності Міноборони. 

Продовжувалася інформаційна кампанія з впровадження у військах (силах) Кодексу 

https://armyinform.com.ua/2019/12/nova-antykorupczijna-polityka-neobhidna-umova-dlya-zabezpechennya-oboronozdatnosti-%e2%80%92-oleksandra-drik/
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доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних 
службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міноборони 
та Збройних Силах України (15.03.2017 затверджений Міністром оборони України).  

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

За підсумками проведеного аналізу, узагальнення та оцінки антикорупційних 
повідомлень, розміщених в ЗМІ в мережі Інтернет в період з 01 січня по 31 грудня 2019 
року, що стосувалися антикорупційної тематики в Міноборони, встановлено подання 264 
повідомлення протягом 182 доби, які мали негативну або критичну тональність. Зазначена 
інформація надавалася на 1298 сайтах мережі Інтернет та в подальшому набула 
поширення на 4398 сайтах, де зафіксовано 17366 її лайків й 15743 переглядів. 

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

наявності корупції в оборонній сфері, зокрема в оборонно-промисловому 
комплексі; 

значних порушень у проведенні закупівель товарів, робіт і послуг, непрозорих 
тендерних процедур стосовно будівництва і закупівлі житла, харчування, паливно-
мастильних матеріалів, складання угод з сумнівними постачальниками, невиконання умов 
договорів генпідрядниками щодо будівництва житлових модулів (казарм поліпшеного 
типу), закупівлі і постачання низької якості продуктів харчування, продовольства, 
речового майна, окремих зразків озброєння і військової техніки, бронежилетів, 
перерахуванні значних фінансових коштів на фіктивних підрядників стосовно будівництва 
житлових модулів, забезпеченні житлом сімей військовослужбовців Збройних Сил, 
наявності корупційних схем та розтрати державних коштів в окремих державних 
підприємствах, які знаходяться у сфері управління Міноборони; 

зловживання службовим становищем окремих посадових осіб, заволодіння 
коштами в особливо великих розмірах, виведення земельних ділянок із земель оборони, їх 
використання приватними фірмами; 

отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем окремих 
посадових осіб військових комісаріатів, територіальних квартирно-експлуатаційних 
підрозділів, військових частин та вищих військових навчальних закладів; 

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

Продовжується робота щодо підтвердження або спростування опублікованих в 
засобах масової інформації критичних повідомлень щодо діяльності Міноборони та 
Збройних Сил (доручення Міноборони від 18.06.2018 №10347/з). На цей час на веб-сайті 
Міноборони спростовано 151 інформаційне повідомлення з негативною тональністю. 

Висновок. В діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України 
забезпечується пріоритет запобігання і протидії корупції, запроваджуються нові 
програмно-системні та структурно-функціональні механізми, спрямовані на мінімізацію 
корупційних ризиків, позбавлення умов для виникнення порушень антикорупційного 
законодавства, видозмінення діючої системи запобігання корупції, забезпечення прозорого 
і ефективного використання фінансових та матеріальних ресурсів, формування 
доброчесності персоналу, нетерпимості до корупційних правопорушень в умовах захисту 
суверенітету та територіальної цілісності України. 

 
Начальник Управління з питань запобігання  
та виявлення корупції  Міністерства оборони України 
полковник юстиції                                                                                               Вадим ПРИЙМАК 


