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ІНФОРМАЦІЯ  
Міністерства оборони України про ключові антикорупційні  

інформаційні ініціативи, що проведені в першому півріччі 2020 року 
 

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) 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, в 
подальшому Департамент стратегічних комунікацій Міноборони, а також Управління з 
питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. 

В рамках виконання Антикорупційної програми Міноборони на 2018 – 2020 роки 
(затверджена наказом Міноборони від 27.04.2018 № 190, зі змінами) у звітний період 
проведено низку інформаційних кампаній, 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: 

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

інформації Міноборони до проєкту Національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики, яка надавалася до НАЗК (лютий); 

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

проведення з 25 червня по 10 липня 2020 року в апараті Міноборони консультацій у 
форматі публічних Oн-лайн-обговорень на платформі Zoom проєкту Антикорупційної 
стратегії на 2020-2024 роки (за їх підсумками будуть опрацьовані й направлені до НАЗК 
фінальні пропозиції Міноборони до Антикорупційної стратегії). 

Забезпечено проведення інтерв’ю Міністра оборони в ході зустрічей з іноземними 
радниками при Міноборони, з представниками ЗМІ стосовно запобігання корупції, а саме 
рамках виконання завдань оборонної реформи в 2020 році (агентству “Інтерфакс-Україна”, 
виданням “Deutsche Welle”, “Kyiv Post”, інтернет-виданню “Лівий берег”, Інформагентству 
АрміяInform, телеканалам “Україна 24”, “ICTV”, “Радіо Свобода”. 

За участю Міністра оборони України проведено круглий стіл щодо обговорення 
новітніх підходів будівництва модульних містечок для військовослужбовців, запобігання 
корупційних схем у цій сфері (березень). 

Проведено низку публічних слухань (консультацій) щодо досягнення антикорупційних 
цілей оборонної реформи Програми діяльності КМУ на 2020 рік (лютий). 

Заступниками Міністра оборони України та керівництвом Управління з питань 
запобігання та виявлення корупції Міноборони надано інтерв’ю представниками ЗМІ 
стосовно питань запобігання корупції, проблем проведення Е-декларування, зниження 
корупційних ризиків у сфері управління персоналом та держзакупівель, виховання 
доброчесності персоналу (агентству УКРІНФОРМ, Інформагентству АрміяInform, телеканалу 
“Громадське телебачення”, “Радіо Свобода”, військовому радіо “Армія FM”). 

Проведено 2 брифінги начальника Управління з питань запобігання та виявлення 
корупції Міноборони для ЗМІ (травень, червень). 

Крім того, поінформовано суспільство з висвітленням інформації щодо:  
зустрічі з відповідальною за реалізацію Програми НАТО з розбудови цілісності, 

прозорості, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в роботі 
оборонних і безпекових інституцій (Програма Building Integrity) Надією Мілановою щодо 
підсумків реалізації в Міноборони цієї Програми в 2019р. та пропозицій на 2020р. (січень); 

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-червень); 

запровадження в Міноборони механізму декларування доброчесності та відсутності 
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конфлікту інтересів відносно осіб, які беруть участь у держзакупівлях (березень); 

проведення в Національному університеті оборони України (далі – НУОУ) вищих 
академічних курсів з питань виховання доброчесності за програмою міжнародної організації 
Transparency International та за сприяння Міноборони Великої Британії (січень-березень); 

уперше в історії Міноборони розроблення і проведення в НУОУ в On-line форматі 
дистанційного навчання Вищих академічних курсів з питань виховання доброчесності в 
умовах поширення пандемії коронавірусу COVID-19 (квітень-червень); 

запровадження в Міноборони реформи управління якістю, забезпечення переходу всіх 
ключових постачальників Міноборони на стандарти забезпечення ІSО 9001 (квітень, травень); 

розроблення Додаткових заходів щодо усунення умов корупції в окремих сферах 
діяльності МОУ та ЗСУ, які перебувають у зоні високого корупційного ризику (червень). 

Всього за участю керівного складу Міноборони та Збройних Сил України проведено 19 
інтерв’ю та брифінгів, 5 публічних слухань та 2 круглих столи, в яких висвітлювалися питання 
протидії корупції. Центральною телерадіостудією Міноборони підготовлено 6 телесюжетів.  

На офіційному веб-сайті Міноборони постійно триває інформаційне наповнення 
рубрик: “Запобігання проявам корупції”, “Очищення влади”. Зокрема розміщено: відповіді на 
поширені запитання при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; оновлену 
інформацію щодо роз’яснення НАЗК особливостей застосування змін в антикорупційному 
законодавстві під час проведення кампанії декларування – 2020; інформацію НАЗК щодо 
роботи з викривачами у Міноборони; уточнено організацію телефонного зв’язку для надання 
викривачами повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень. Розміщено 9 
інформаційних повідомлень про виконані заходи запобігання корупції.  

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 інформаційних загроз в 
оборонній сфері, проведення випереджувальних інформаційних заходів. 

За підсумками проведеного аналізу, узагальнення та оцінки антикорупційних 
повідомлень, розміщених в ЗМІ в мережі Інтернет в період з 01 січня по 30 червня 2020 року, 
що стосувалися антикорупційної тематики в Міноборони, встановлено подання                                
43 повідомлення протягом 27 діб, які мали негативну або критичну тональність. Зазначена 
інформація надавалася на 79 сайтах мережі Інтернет та в подальшому набула поширення на 
670 сайтах, де зафіксовано 1809 реакцій. 

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

корупції під час реалізації програми будівництва казарм поліпшеного типу та не 
доброчесності окремих посадовців оборонного; закупівлі за завищеними цінами і постачання 
низької якості окремих зразків озброєння і військової техніки; розкраданні паливно-
мастильних матеріалів, авіазапчастин; закупівлі медзасобів та устаткування; 

зловживання службовим становищем, розкрадання держмайна окремими посадовими 
особами й заволодіння коштами в особливо великих розмірах; 

отримання неправомірної вигоди окремими посадовцями військово-лікарських комісій 
та однієї з КЕЧ гарнізону. 

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 32 інформаційних повідомлення з негативною тональністю. 

Висновок. У звітний період в діяльності Міноборони забезпечувався пріоритет 
запобігання і протидії корупції, запровадження нових програмно-системних та структурно-
функціональних механізмів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, усунення 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. 
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