
Додаток 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення в Міністерстві оборони України заходів 
щодо запобігання корупції протягом 2017 року 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 05.10.2016 № 803-р “Деякі питання запобігання корупції  

в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади” 
 
Враховуючи принципову важливість державного завдання протидії 

корупції та з метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 
05.10.2016 № 803-р Міністерством оборони України (далі – Міноборони) 
спільно з представниками урядово-громадської ініціативи “Разом проти 
корупції” та Реанімаційного пакету реформ протягом 2017 року 
продовжувалося виконання Плану здійснення антикорупційних заходів в 
Міністерстві оборони та Збройних Силах України (затвердженого першим 
заступником Міністра оборони України 18.11.2016). 

Планом передбачено поетапне виконання п’яти пріоритетних 
антикорупційних заходів. 

1. Забезпечення внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про земельні ділянки, що належать до земель оборони, їх 
кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку (захід виконується). 

Протягом 1-го етапу організовано та проведено збір та аналіз матеріалів 
обліку земель та земельних ділянок оборони, документів, що посвідчують 
право на такі землі й земельні ділянки та фактичного стану їх використання із 
визначенням їх орієнтовних меж на картографічному матеріалі з метою 
складання Плану та Кошторису (із відповідними графічними додатками) 
проведення їх інвентаризації та внесення відомостей про них до Державного 
земельного кадастру. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Постійно здійснюється контроль за станом виконання завдань квартирно-
експлуатаційними органами, які працюють у взаємодії з координаційними 
робочими групами, що утворені при обласних державних адміністраціях для 
цих цілей. 

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

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

Постійно здійснюється контроль за станом виконання завдань квартирно-
експлуатаційними органами, які працюють у взаємодії з координаційними 
робочими групами, що утворені при обласних державних адміністраціях. 

Під час другого етапу відповідно до складеного Плану спільно з 
місцевими органами влади продовження проведення заходів щодо формування 
та державної реєстрації земельних ділянок оборони із наданням даних до 
територіальних підрозділів Державного земельного кадастру, а також 
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реєстрація за державою права власності та за відповідними 
землекористувачами права користування відповідними земельними ділянками. 

У 2018 році для таких цілей виділено відповідний фінансовий ресурс у 
сумі до 50 млн.грн. 

З урахуванням прийнятого рішення колегії Міноборони (затвердженого 
наказом Міністерства від 27.11.2017 № 628) щодо збільшення фінансування 
заходів із оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки у 
2018 році (в порівнянні з 2017 роком), в Міноборони розроблено 
Перспективний план виконання заходів щодо оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки на 2018-2020 роки 
(затверджений начальником ГКЕУ ЗСУ 29.12.2017), яким передбачено 
формування та державну реєстрацію у 2018 році – 370 земельних ділянок, у 
2019 році – 339 земельних ділянок, у 2020 році – 332 земельних ділянок. 

Загалом, у 2018-2020 роках заплановано виконати роботи з формування 
та реєстрації права користування за 1041 земельними ділянками. 

Проте робота у вказаному напрямку ускладнюється із наступних причин: 
у зв’язку з тривалим процесом підготовки матеріалів для прийняття 

відповідними органами місцевої влади рішень з надання дозволів на 
виготовлення землевпорядної документації; 

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

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

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

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

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

З метою пошуку шляхів вирішення зазначених проблемних питань та 
недопущення втрат земель оборони заступником Міністра оборони (за 
напрямком відповідальності) погоджено пропозиції ГКЕУ ЗС України щодо 
розроблення алгоритму дій та прийняття узгоджених рішень в Міноборони 
проведення робочої наради за участю визначених представників структурних 
підрозділів Міноборони та Генерального штабу ЗС України та, за згодою, 
представників Держгеокадастру України і Генеральної прокуратури України. 

За підсумками проведеної 04.04.2018 робочої наради здійснюється 
узагальнення пропозицій її учасників та опрацьовується відповідний алгоритм 
дій з метою вирішення проблемних питань. 

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

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

2. Перегляд нормативних актів Міністерства оборони України в 
сфері військової кадрової політики на наявність корупціогенних норм 
(захід виконується). 

В ході першого етапу (вересень 2017р.) Департаментом кадрової політики 
Міноборони організовано роботу з  

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

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

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

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

розроблено перелік нормативно-правових актів Міноборони у сфері 
реалізації військової кадрової політики, що потребують проведення аналізу і 
перевірки на наявність можливих корупціогенних норм, розподіл 
відповідальності між науково-дослідними установами Міноборони і 
громадськими організаціями (за їх згодою) щодо проведення такої експертизи, 
а також терміни подання відповідальними розробниками результатів 
експертизи, а також пропозицій щодо їх доопрацювання; 
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до зазначеної роботи залучено представників науково-дослідних установ 

Міноборони та ЗС України, незалежних експертів з числа представників 
Громадської ради при Міноборони та Центру зі зниження ризиків корупції в 
оборонному секторі (CIDS) оборонного відомства Королівства Норвегія. 

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

За результатами проведеної експертизи не виявлено корупціогенних норм 
в 11-ти наказах Міноборони (за 2009-2016 рр., що зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України). Внесено пропозиції щодо необхідності доопрацювання 5-ти 
наказів Міноборони.  

Під час другого етапу (до грудня 2018 р.) станом на 01.04.2018 внесено 
зміни з виключення можливих корупціогенних факторів до 2-х наказів 
Міноборони та 1 додаткового (всього 3 накази МОУ). 

Розробниками організовано роботу з доопрацювання 3-х нормативно-
правових актів Міноборони у встановлені строки (до завершення 2-го етапу).  

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

3. Проведення Міжнародного антикорупційного тижня щодо протидії 
корупції в оборонній сфері (захід виконано).  

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

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

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

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

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

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

На офіційному веб-порталі Міноборони, в засобах масової інформації 
(через Управління комунікацій та преси Міноборони) організовано внутрішню і 
зовнішню комунікаційну кампанію щодо висвітлення заходів підготовки і 
проведення МАКТ-2016. 

У листопаді 2018 року заплановано проведення в НУОУ ІV-го 
Міжнародного антикорупційного тижня (МАКТ-2018). На цей час 
здійснюються підготовчі заходи. 

4. Розроблення проекту Кодексу доброчесної поведінки та 
професійної етики військових посадових осіб та державних службовців 
(захід виконано). 

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

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

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

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

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

В ході третього етапу (січень-березень 2017 року) 15.03.2017 Міністром 
оборони України затверджено Кодекс доброчесної поведінки та професійної 
етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони 
України та Збройних Силах України. 

Тексти Кодексу та Звернення Міністра оборони України з нагоди його 
прийняття були опубліковані на офіційному веб-порталі Міноборони.  

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



7 
Крім того, розроблено та видано методичний посібник “Коментар до 

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

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

5. Забезпечення розміщення у відкритому доступі результатів 
проведення ревізій, аудиторських та антикорупційних перевірок, планів і 
результатів роботи Тендерного комітету Міністерства оборони України та 
інших заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків (крім 
інформації з обмеженим доступом) (захід виконано). 

Відповідно до етапів проведення заходу, на веб-порталі Міноборони за 
участю Управління комунікацій та преси Міноборони, Департаменту 
внутрішнього аудиту, Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів, Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
Міноборони, інших структурних підрозділів Міноборони організовано 
розміщення інформації про діяльність оборонного відомства у сфері 
запобігання корупції, проведення ревізій, аудиторських та антикорупційних 
перевірок, планів і результатів роботи Тендерного комітету Міноборони та 
інших заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків. 

Зокрема, на офіційному веб-порталі Міноборони Департаментом 
державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони 
відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” з використанням 
електронної системи публічних закупівель ProZorro забезпечено 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 офіційного веб-порталу Міноборони розміщено 
Річні плани закупівель Міноборони, інформаційний бюлетень державних 
закупівель, оголошення про проведення закупівель, тендерну документацію, в 
яких зазначаються всі якісні та кількісні характеристики, відповідні технічні 
специфікації предметів закупівель, кваліфікаційні умови до Учасників 
процедур закупівель та довідкова для них інформація, кінцевий строк подання 
тендерних пропозицій, процедурні процеси, укладені договори та звіти про їх 
виконання, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів. 

Крім того, розміщується: 
інформація про учасників, які вчинили порушення; 
інформація про роботу конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо 

закупівлі квартир, оголошення про результати проведення конкурсу із закупівлі 

https://defence-anticor.in.ua/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/informaczijnij-byuleten-derzhavnih-zakupivel/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/informaczijnij-byuleten-derzhavnih-zakupivel/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/protokoli-zasidannya-komitetu-z-konkursnih-torgiv/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/informacziya-pro-uchasnikiv-yaki-vchinili-porushennya.html
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/konkursna-komisiya-z-vidboru-propoziczij-shhodo-zakupivli-kvartir.html
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/konkursna-komisiya-z-vidboru-propoziczij-shhodo-zakupivli-kvartir.html
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квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України 
(щомісячно). 

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.  

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

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

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

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

 
 

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


