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Міністерства оборони України про ключові антикорупційні  
інформаційні ініціативи, що проведені в 2020 році 

 
В Міністерстві оборони України (далі – Міноборони) в рамках виконання Стратегії 

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції (схваленої розпорядженням КМУ             
№ 576-р від 23.08.2017) у 2020 році здійснювалася інформаційна й комунікаційна діяльність 
щодо забезпечення виконання заходів із запобігання корупції. 

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, 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); 

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); 

поширення найбільш важливих антикорупційних законодавчих ініціатив, що 
здійснюються в державі, практики їх застосування (липень); 

роз’яснення форм і методів недопущення та розв’язання “конфлікту інтересів”, видів 
відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (серпень); 

формування у військовослужбовців та працівників Збройних Сил України нульової 
толерантності до корупції (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; 

проведення в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
Міжнародного антикорупційного науково-практичного форуму (10 грудня); 

проведення в Міноборони низки нарад (тренінгів) щодо оцінювання корупційних 
ризиків в основних видах діяльності Міноборони (грудень).  

Забезпечено проведення Міністром оборони України:  
круглого столу щодо обговорення новітніх підходів будівництва модульних містечок 

для військовослужбовців, запобігання корупційних схем у цій сфері (березень); 
спільного брифінгу з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії для 

представників засобів масової інформації щодо оборонного співробітництва, зокрема й 
протидії корупції (серпень); 

інтерв’ю щодо розроблення в Міноборони Стратегії воєнної безпеки, виходячи з 
актуальних доктринальних засад Стратегії національної безпеки, введеної у дію Президентом 
України 14 вересня 2020 року, налагодження системної роботи з прискорення оборонної 
реформи за нормами, принципами і стандартами НАТО, запровадження проєктів за десятьма 
пріоритетними напрямками (вересень); 

підписання Міністром оборони України та Державним секретарем з питань оборони 
Великої Британії Меморандуму про наміри між Міністерством оборони України і 
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Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії про співробітництво з розвитку та підвищення спроможностей Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України (жовтень); 

розширеного засідання колегії Міністерства оборони України під керівництвом 
Міністра оборони України, з розгляду питань підсумків виконання завдань у 2020 році та 
основних зусиль на 2021 рік за участю народних депутати України, членів Комітету Верховної 
Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки  (грудень); 

інтерв’ю щодо внесення Міноборони (першим серед центральних органів виконавчої 
влади) на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Стратегії воєнної безпеки України, 
розроблений на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої нещодавно 
Президентом України Володимиром Зеленським, та яка покликана замінити Воєнну доктрину 
України і розроблена вперше (грудень). 

В ході проведення першого засідання новоутвореної в Міноборони Ради сприяння 
імплементації реформ, ініційованої Міністром оборони України, під керівництвом заступника 
Міністра оборони України І.Старобінського обговорено низку питань щодо забезпечення 
ефективного впровадження заходів реформування в контексті реалізації політики 
євроатлантичної інтеграції, залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги (серпень). 

Під час розширеного засідання Громадської ради при Міноборони за участю 
керівництва та посадових осіб оборонного відомства, Мінсоцполітики та Міністерства у 
справах ветеранів акцентовано увагу на вирішення низки гострих проблем, у т.ч., які мають 
корупціогенний характер, щодо законодавчих ініціатив з питань соціального захисту 
військовослужбовців, членів їхніх сімей, забезпечення їх прав під час проходження військової 
служби (серпень). 

У липні 2020 року в Міноборони на офіційному веб-сайті проведено відкриті 
громадські обговорення окремих напрямів діяльності, які мають підвищені корупційні ризики: 

вивчено громадську думку та враховано пропозиції з питань діяльності оборонного 
відомства щодо вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів 
військової служби та членів їхніх сімей; 

у Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України під керівництвом заступника Міністра оборони України – громадське 
обговорення проблемних питань державного оборонного замовлення за ініціативою 
неурядової громадської дослідницької організації “Центр досліджень армії, конверсії та 
роззброєння” та за участю представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, Державного концерну “Укроборонпром”, а також керівників 
8 приватних підприємств – виконавців державного оборонного замовлення; 

Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони забезпечено 
проведення в апараті Міноборони консультацій у форматі публічних Oн-лайн-обговорень на 
платформі Zoom проєкту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки за участю структурних 
підрозділів Міноборони, Збройних Сил України та громадських організацій. За їх підсумками 
опрацьовано й направлено до НАЗК фінальні пропозиції Міноборони до Антикорупційної 
стратегії. 

Проведено низку інтерв’ю за участю керівного складу структурних підрозділів 
Міноборони та Збройних Сил України Інформагентству АрміяInform. З них: 

директора Департаменту військової освіти і науки Міноборони щодо модернізації та 
оновлення на основі досвіду держав-членів НАТО системи військової освіти в Україні з 
урахуванням питань академічної доброчесності (вересень); 

заступника начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного 
управління супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України щодо 
розроблення нового сухого пайка, поліпшення його складу та розширення раціону (вересень).  

Проведено 2 брифінги керівництва Управління з питань запобігання та виявлення 
корупції Міноборони для військового радіо “АрміяФМ” (серпень, вересень). 

Крім того, поінформовано суспільство з висвітленням інформації щодо:  
реалізації в Міноборони за участю Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” 

завдань щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі оборони 

https://armyinform.com.ua/2020/02/nashe-zavdannya-minimizuvaty-ryzyky-yaki-pryzvodyat-do-vtraty-lyudskyh-zhyttiv-resursiv-reputacziyi-oleksandra-drik/
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(розпорядження КМУ від 05.10.2016 № 803-р.) (січень-березень); 

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) від Міжнародного 
секретаріату НАТО Надією Мілановою щодо підсумків реалізації в Міноборони цієї 
Програми в 2019 році та розгляду пріоритетів Міноборони на 2020 рік; 

започаткування інформаційної кампанії щодо запровадження в Міноборони механізму 
декларування доброчесності та відсутності конфлікту інтересів відносно осіб, які беруть 
участь у державних закупівлях; 

проведення спільно з Держгеокадастром роботи зі створення інформаційного шару 
земель оборони на Публічній кадастровій карті України (як важливий крок до прозорості та 
відкритості у володінні, використанні та розпорядженні земель оборони) (липень); 

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 (вересень-грудень). 

На офіційному веб-сайті Міноборони постійно триває інформаційне наповнення 
рубрик: “Запобігання проявам корупції”, “Очищення влади”. Опубліковано нове Положення 
про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони (наказ Міноборони 
від 11.09.2020 № 324), плани та документи щодо оцінювання корупційних ризиків. 

У зв’язку з проведеними організаційними заходами структурних підрозділів 
інформаційного забезпечення Міноборони, аналіз 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 здійснювався 
вибірково. 

Продовжується робота щодо підтвердження або спростування опублікованих в засобах 
масової інформації критичних повідомлень щодо діяльності Міноборони та Збройних Сил.  

В Науковому центрі проблем виховання доброчесності, запобігання корупції в секторі 
оборони і безпеки НУОУ розроблено новий комплект антикорупційних інтерактивних 
плакатів щодо роботи з викривачами, забезпеченні гарантій їх захисту, упроваджено новий 
антикорупційний курс для Уповноважених осіб з питань запобігання корупції органів 
військового управління, військових частин, установ, закладів та державних підприємств. 

Таким чином, у звітний період в діяльності Міноборони забезпечено 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, 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                                                                                                              Ігор ЧУХРАЙ 


