
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

У 2015 році Міністерство 
оборони України впрова-
дило дієвий механізм за-
побігання корупції

Запобігання порушенням 
законодавства і корупцій-
ним проявам

Виявлення порушень та 
моніторинг заходів їх усу-
нення

Опрацьовано пакетів документів 
щодо ризикових операцій

Передано матеріалів до 
правоохоронних органів

Кількість наданих рекомендацій на суму

Усунуто інших правопорущень, які не призвели 
до втрат та збитків, зменшено негативний вплив 
неефективних управлінських рішень, 
млрд. грн.

Відшкодовано втрат та збитків на суму, 
млн. грн.

на суму

на суму

3,4 17,4 68,2 млрд. грн.млрд. грн.млрд. грн.
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РЕЗУЛЬТАТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ

Економічний ефект (забезпечено більш 
ефективне використання державних фінансових, 
матеріальних та інших ресурсів), млн. грн.
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2015 рік став роком інституційного формування системи роботи 
у сфері запобігання та виявлення корупції у Міноборони:

Проведено антикорупційний аналіз 
11 сфер діяльності Міноборони, 
які реалізуються в умовах високого 
корупційного ризику.

Економічний ефект становив 
майже

мл
н.

 гр
н.

у липні затверджено Антикорупційну 
програму Міністерства оборони 
України на 2015 – 2017 роки, яка має 
7 пріоритетних напрямів;

утворено Систему з організації, 
планування та координації роботи з 
питань запобігання та протидії корупції 
для всіх рівнів військового управління 
до військової частини включно;

утворено Комісію з моні торингу 
та координації виконання 
Антикорупційної програми;

затверджено Інструкцію про 
організацію та проведення пере-
вірок у Міністерстві оборони та 
Збройних Силах України з питань 
запобігання та виявлення корупції



РЕФОРМИ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РОЗБУДОВА ДОБРОЧЕСНОСТІ

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ

Діє Проектний офіс реформ

Створено Центр розвитку 
та супроводження матері-
ального забезпечення

Виїзні та стаціонарні курси 
з антикорупційної тематики

Вивчення та впровадження 
світового досвіду підготов-
ки фахівців з попереджен-
ня корупції в оборонному 
секторі

Співпраця з представниками 
громадського суспільства

Міжнародне співробітництво

Міністерство оборони України перейшло на електронну 
систему державних закупівель (система ProZorro)

мл
н.

 гр
н.Економія на кінець 2015 

року склала близько

Сформовано новий склад 
Громадської ради при 

Міністерстві оборони, яка 
об’єднує

громадських організацій.

Міністерство оборони України активно співпрацює з Міністерством оборони Великої Британії, Міністерством оборони 
Королівства Норвегія та міжнародною організацією Transparency International у форматі Плану заходів “Партнерство 
заради миру “Відкритий уряд”.

Спільним Протоколом про наміри від 23 червня 2015 року між оборонними відомствами України та Норвегії започатковано 
навчальний курс “Зміцнення доброчесності та інституціональне удосконалення у сфері управління персоналом”.

міжнародне військове 
співробітництво в антикоруп-
ційній галузі з Transparency 
International, НАТО, Центром 
по розбудові доброчесності 
в оборонному секторі 
(CIDS, Норвегія);

стратегічна зустріч представників 
країн НАТО, Transparency International 
та Університету з питань розбудови до-
брочесності та зменшення корупційних 
ризиків у сфері безпеки та оборони 
в межах міжнародного семінару 
“Senior Leaders Day” у січні 2015 року;

перший Міжнародний антико-
рупційний тиждень, на базі якого 
за участі міжнародних експертів 
обговорено найгостріші проблемні 
питання антикорупційної діяльності 
МОУ та ЗСУ у листопаді 2015 року.

два 5-денних навчаль-
них курси для службовців 
Міністерства оборони України 
та Збройних Сил України щодо 
формування доброчесності;

проведено навчання з внутрішнього 
контролю та управління ризиками, вну-
трішнього аудиту та запобігання корупції 
для 1535 цивільних і військових представ-
ників Міноборони та Збройних Сил

нових елементів обмундирування нових стандартів речового 
забезпечення

три 1-денних виїзних курси 
для приблизно 80 осіб особового 
складу, який бере участь у АТО.

У 2015 році розпочалася 
реформа матеріального 
забезпечення Збройних 
Сил України.

Удосконалено систему речового 
забезпечення.

Введено Введено

Розпочато реалізацію 
пілотного проекту 

“Відкритий 
військомат”

Працюють телефонні “гарячi лінії” 
Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України, Управління з питань запобіган-
ня та виявлення корупції у Міністерстві оборони 
України, Департаменту внутрішнього аудиту 
та фінансового контролю Міністерства оборони 
України, Департаменту соціальної та гуманітар-
ної політики


