
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра оборони 
України
                                        Іван РУСНАК

                                          “       ”___________ 2022 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення курсу № 28 оборонного менеджменту з питань запобігання та виявлення корупції з керівним складом та 

персоналом, які призначені (зараховані до резерву) на посади, діяльність яких пов’язана із запобіганням корупції 
у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2023 році

№
з/п

Посадові (службові) особи Термін 
проведення

Кількість 
слухачів, місце проведення

1 Керівний склад та персонал  визначених структурних підрозділів Міністерства 
оборони України, а саме: 

військової частини А0515 (2 особи); Директорату інформаційної політики у 
сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України (1 особа); 
Директорату економічного аналізу і планування Міністерства оборони України 
(1 особа); Головної інспекції Міністерства оборони України (1 особа); Департаменту 
воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України 
(1 особа); Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства 
оборони України (1 особа); Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства 
оборони України (1 особа); Департаменту соціального забезпечення Міністерства 
оборони України (1 особа); Департаменту юридичного забезпечення Міністерства 
оборони України (1 особа); Департаменту фінансів Міністерства оборони України 
(1 особа); Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (1 особа); 
Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України 
(2 особи); Управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства 
оборони України (1 особа); Управління преси та інформації Міністерства оборони 
України (1 особа); Управління охорони державної таємниці Міністерства оборони 
України (1 особа)

 

16-20
січня

До 20 слухачів,
приміщення Наукового центру 
проблем виховання доброчесності і 
запобігання корупції у секторі 
безпеки і оборони Національного 
університету оборони України імені 
Івана Черняховського (далі – НЦ 
ПВДіЗК НУОУ)
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88,                  
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

Додаток 1

mailto:BITEC@ukr.net
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№
з/п

Посадові (службові) особи Термін 
проведення

Кількість 
слухачів, місце проведення

2 Керівний склад та персонал  визначених структурних підрозділів Міністерства 
оборони України, а саме: 

Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України (2 особи); 
Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони 
України (1 особа); Управління по роботі зі зверненнями громадян та доступу до 
публічної інформації (1 особа); Управління з питань запобігання та виявлення корупції 
Міністерства оборони України (2 особи); Управління фізичної культури і спорту 
Міністерства оборони України (2 особи); Управління протоколу Міністерства оборони 
України (1 особа); Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності (1 особа); 
Мобілізаційного відділу Міністерства оборони України (1 особа); Управління 
державного технічного нагляду Збройних Сил України (1 особа); Управління 
забезпечення реагування на кризові ситуації (1 особа); Галузевого державного архіву 
Міністерства оборони України (1 особа); Центру забезпечення службової діяльності 
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (2 особи), 
Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (1 особа); Відділ експертного 
контролю Міністерства оборони України (1 особа)

13-17
лютого

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88,                  
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

3 Керівний склад та персонал  визначених структурних підрозділів Міністерства 
оборони України, а саме: 

Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у 
сфері оборони (1 особа); Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (3 особи); Департаменту 
військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства 
оборони України (3 особи); Управління забезпечення розвитку озброєння та військової 
техніки (1 особа); Департаменту державного гарантування якості Міністерства 
оборони України (1 особа); Головного управління з організації виробництва 
боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення (1 особа); Головного 
управління майна та ресурсів (3 особи); Центрального управління контролю якості 
(2 особи); Управління представника замовника (2 особи); Управління з питань 
запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України (2 особи)

13-17
березня

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88,                  
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

4 Керівний склад та персонал  визначених структурних підрозділів Міністерства 
оборони України, підпорядкованих установ, а саме: 

Центрального управління розвитку та супроводження матеріального 

10-14
квітня

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ
(контактні телефони 21-357; 21-523; 

mailto:BITEC@ukr.net
mailto:BITEC@ukr.net
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№
з/п

Посадові (службові) особи Термін 
проведення

Кількість 
слухачів, місце проведення

забезпечення Збройних Сил України (2 особи); Управління нормативно-методичного 
забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого 
майна і земель (1 особа); Управління інформаційних технологій (1 особа); Управління 
з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України (3 особи); 
Західного територіального відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
(2 особи); Східного територіального відділу з питань запобігання та виявлення 
корупції (2 особи); Північної територіальної групи з питань запобігання та виявлення 
корупції (1 особа); Південної територіальної групи з питань запобігання та виявлення 
корупції (1 особа); Центральної територіальної групи з питань запобігання та 
виявлення корупції (2 особи); Комендатури Міністерства оборони України (1 особа)

(044) 271-08-43; (093) 444-44-88,                  
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

5 Керівний склад та персонал командувань видів та родів ЗСУ, визначених 
структурних підрозділів апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, 
Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління, а саме:

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (1 особа); 
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України (1 особа); Командування 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України (1 особа); Командування Об’єднаних 
сил Збройних Сил України (1 особа); Командування Десантно-штурмових військ 
Збройних Сил України (1 особа); Командування Військ зв‘язку та кібербезпеки 
Збройних Сил України (1 особа); Командування Сил логістики Збройних Сил України 
(1 особа), Озброєння КСЛ ЗСУ (1 особа); Тилу КСЛ ЗСУ (1 особа), Командування 
Медичних сил Збройних Сил України (1 особа); Командування Сил підтримки 
Збройних Сил України (1 особа); Командування Сил територіальної оборони Збройних 
Сил України (1 особа); Головного управління персоналу Генерального штабу 
Збройних Сил України (1 особа); Головного управління морально-психологічного 
забезпечення Збройних Сил України (1 особа); Головного управління Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України (1 особа); Головного управління 
безпеки військової служби Збройних Сил України (1 особа); Управління внутрішнього 
контролю Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України (1 особа); Управління 
з питань запобігання та виявлення корупції Апарату Головнокомандувача Збройних 
Сил України (1 особа); Центрального юридичного управління Генерального штабу 
Збройних Сил України (1 особа); Кадрового центру Збройних Сил України (1 особа)

15-19
травня

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ 
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88,                   
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

mailto:BITEC@ukr.net
mailto:BITEC@ukr.net
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№
з/п

Посадові (службові) особи Термін 
проведення

Кількість 
слухачів, місце проведення

6 Керівний склад та персонал визначених структурних підрозділів Генерального 
штабу Збройних Сил України та органів військового управління, а саме:

Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України                     
(1 особа); Оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних Сил 
України (1 особа); Оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних 
Сил України (1 особа); Оперативного командування “Схід” Сухопутних військ 
Збройних Сил України (1 особа); Повітряного командування “Захід” Повітряних Сил 
Збройних Сил України (1 особа); Повітряного командування “Центр” Повітряних Сил 
Збройних Сил України (1 особа); Повітряного командування “Південь” Повітряних 
Сил Збройних Сил України (1 особа); Повітряного командування “Схід” Повітряних 
Сил Збройних Сил України (1 особа); Головного оперативного управління 
Генерального штабу Збройних Сил України (1 особа); Головного управління 
оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України 
(1 особа); Головного управління військового співробітництва Збройних Сил України 
(1 особа); Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних 
договорів Збройних Сил України (1 особа); Головного командного центру Збройних 
Сил України (1 особа); Головного управління логістики Генерального штабу Збройних 
Сил України (1 особа); Центрального управління оборонних ресурсів Генерального 
штабу Збройних Сил України (1 особа); Центрального управління зв’язку та 
інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України (1 особа); 
Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації 
Генерального штабу Збройних Сил України (1 особа); Центрального воєнно-наукового 
управління Генерального штабу Збройних Сил України (1 особа); Управління розвитку 
автоматизації Генерального штабу Збройних Сил України 
(1 особа); 101 окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України 
(1 особа)

12-16
червня

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ 
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88, 
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

7 Керівний склад та персонал визначених структурних підрозділів Міністерства 
оборони України, науково-дослідних установ Міністерства оборони та Збройних Сил 
України, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти, а саме:

Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України 

18-22
вересня

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88, 
(063)573-12-59 е-mail: bitec@ukr.net)

mailto:BITEC@ukr.net
mailto:BITEC@ukr.net


5
№
з/п

Посадові (службові) особи Термін 
проведення

Кількість 
слухачів, місце проведення

(1 особа); Управління регулювання діяльності державної авіації України (1 особа);  
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України (1 особа); 
Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних 
Сил України (1 особа); Державного науково-дослідного інституту авіації (1 особа); 
Державного науково-дослідного інституту випробовувань сертифікації озброєння та 
військової техніки (1 особа); Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного (1 особа) та Військового коледжу сержантського складу (1 особа); 
Військової академії (м.Одеса) (1 особа); Харківського національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (1 особа) та Військового коледжу сержантського 
складу (1 особа); Інституту Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” (1 особа); Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут (1 особа) та Військового коледжу сержантського 
складу (1 особа); Військового інституту танкових військ Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” (1 особа); Житомирського 
військового інституту імені С.П.Корольова (1 особа); Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1 особа); Української 
військово-медичної академії (1 особа); Військово-юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1 особа); Кафедри 
військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту (1 особа)

8 Керівний склад та персонал державних підприємств, які входять до сфери 
управління Міністерства оборони України

23-27
жовтня

До 20 слухачів, 
приміщення НЦ ПВДіЗК НУОУ 
(контактні телефони 21-357; 21-523; 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88, 
(063)573-12-59; е-mail: bitec@ukr.net)

9 Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України 
(триденні курси з 09.00 до 14.00)

14-16
листопада

До 20 слухачів, приміщення НЦ 
ПВДіЗК НУОУ (контактні телеф. 
21-357; 21-523; (044) 271-08-43; 
(093) 444-44-88, (063) 573-12-59 
е-mail: bitec@ukr.net)

mailto:BITEC@ukr.net
mailto:BITEC@ukr.net


6
Примітки:
* Відповідно до Порядку організації та проведення курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, державних службовців у 2023-2024 роках відбір кандидатів для направлення на 
курси здійснювати з урахуванням наступних вимог: 

1) врахувати обов’язковість та пріоритетність підвищення кваліфікації: а) керівного складу структурних підрозділів Міноборони, 
апарату ГК ЗСУ, органів військового управління, установ, закладів, організацій; б) посадових (службових) осіб, які за напрямком службової 
діяльності здійснюють функції з виховання доброчесності, запобігання та протидії корупції.

Застереження: не направляти одних і тих же посадових (службових) осіб на курси щороку;
2) списки слухачів, відібраних для навчання на курсах, подаються за встановленою формою (ПІБ, військове звання, посада, контактний 

мобільний телефон) (додаток 2 до наказу) до Управління з питань запобігання та виявлення  корупції Міністерства оборони України та Наукового 
центру проблем виховання доброчесності і запобігання корупції у секторі безпеки і оборони НУОУ не пізніше 20 діб до початку навчання;

3) відрядження слухачів до НУОУ здійснюється з розрахунку їх прибуття не пізніше ніж за добу до початку навчання (у разі 
неможливості прибуття до 08.30 год. у день початку навчання).

** Курси проводяться у Науковому центрі проблем виховання доброчесності і запобігання корупції у секторі безпеки і оборони НУОУ 
(навчальний корпус 3, аудиторія 105) за адресою: м.Київ, Повітрофлотський проспект, 28, КПП-1; контактні телефони 21-357, 21-523, 
(044) 271-08-43; (093) 444-44-88, (063) 573-12-59; електронна адреса е-mail: bitec@ukr.net.

Реєстрація слухачів в перший день курсів проводиться з 08.30 до 08.45 год., початок занять о 09.00 год.
Форма одягу для військовослужбовців – повсякденна, для працівників Збройних Сил України – ділова.
*** У разі реорганізації структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших органів військового 

управління, завдання щодо забезпечення виконання зазначених у плані заходів покладаються на їх правонаступників. 
**** В умовах правового режиму воєнного стану та/або поширенням корона вірусної хвороби CОVID-19 та інших обставин 

непереборної сили, антикорупційні курси можуть проводитися з урахуванням обмежень у дистанційному форматі в режимі Он-лайн 
відео-конференції з використанням платформи Центрального репозиторію ресурсів дистанційного навчання системи дистанційного 
навчання Збройних Сил України.

З цією метою у списках слухачів, які відібрані та подаються до навчання в НУОУ, вказуються номери їх мобільних телефонів для 
сповіщення “логіну” і “паролю” з метою входження до системи дистанційного навчання. 

Керівниками (начальниками) забезпечуються технічні можливості участі відібраних слухачів в навчанні на курсах (наявність 
стійкого та прямого підключення ПЕОМ до мережі Інтернет (без додаткових проксі серверів та ін.). ПЕОМ має бути укомплектована 
відповідною необхідною периферією, а  саме: колонки або навушники, мікрофон, веб-камера.
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