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Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства оборони України (ділі - Робочий план) розроблено 
з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів 
влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та 
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства оборони України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України (далі - МОУ) від 23 жовтня 2017 року № 550.

№ 
з/п

Об'єкт оцінки 
корупційних ризиків

Джерела інформації для 
проведення оцінки 

корупційних ризиків

Методи та способи 
оцінки корупційних 

ризиків

Особи, відповідальні за 
проведення оцінки 

корупційних ризиків

Строк 
проведення 

оцінки 
корупційних 

ризиків
1 2 3 4 5 6

1. Організаційна 
структура МОУ,
розподіл повноважень 
і обов’язків з метою 
виявлення норм щодо 
здійснення органом 
влади дискреційних

Положення про МОУ, його 
організаційна структура,
положення про структурні 
підрозділи апарату МОУ та 
структурні підрозділи
безпосередньо підпорядковані 
МОУ, органи військового

Вивчення та аналіз 
нормативно-правових та 
організаційно- 
розпорядчих актів, що 
регулюють діяльність
органу влади, результатів 
перевірок, аудитів.

п-к юст. Чухрай І.Ю. 
п-к Кустріч К.Г.
п/п-к Козловський О.І. 
Камінецький О.В. 
Тищенко Ю.А.
Гаращук П.Г.
(за згодою)

14.12.2020



2

повноважень і норм, 
що сприяють
вчиненню 
корупційного 
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з
корупцією

управління, функціональні
обов’язки та посадові
інструкції

проведених 
контролюючими 
органами, а також 
внутрішніх перевірок та 
службових розслідувань

Лісневська Н.О. 
(за згодою)

2. Система внутрішнього 
контролю, бюджетна 
діяльність та 
управління фінансами

Положення про
Департамент фінансів МОУ, 
Департамент внутрішнього 
аудиту МОУ, Головну 
інспекцію МОУ, посадові 
інструкції працівників
зазначених підрозділів,
нормативно-правові та
організаційно-розпорядчі акти, 
що регулюють діяльність у цій 
сфері

Вивчення та аналіз 
відповідних керівних 
документів, результатів 
перевірок та внутрішніх 
аудитів, аналіз 
результатів соціологічних 
досліджень, звернень 
громадян

Винник С.Л. 
п-к Кустріч К.Г. 
Тищенко Ю.А. 
Гаращук П.Г. 
(за згодою)

14.12.2020

3. Управління 
персоналом, освітня та 
наукова діяльність

Положення про
Департамент кадрової
політики МОУ, Департамент 
військової освіти і науки МОУ, 
посадові інструкції,
опитування працівників
нормативно-правові та
організаційно-розпорядчі акти, 
що регулюють діяльність у цій 
сфері

Вивчення та аналіз 
керівних документів,
соціологічних 
досліджень, обліку
правопорушень, актів
перевірок, звернень
громадян, публікацій у 
ЗМІ, результатів
опитування державних 
службовців апарату МОУ, 
рекомендацій експертів 
НАТО за результатами

ген. л-т Тарасов В.М. 
п-к Повар В.І.
п-к Гупало А.Ю.
Гаращук П.Г. (за 
згодою)

14.12.2020



з

Самооцінки, вжитих
заходів щодо усунення 
виявлених корупційних 
ризиків за попередні 
періоди

4. Проведення процедур 
закупівель

Положення про Департамент 
військово-технічної політики, 
розроблення озброєння та 
військової техніки МОУ, 
Департамент державних
закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів МОУ, 
нормативні та організаційно- 
розпорядчі документи, які 
регулюють процес проведення 
закупівель,

Вивчення та аналіз 
керівних документів,
статистики 
правопорушень, актів
перевірок, результатів 
зовнішніх та внутрішніх 
аудитів, звернень
громадян, повідомлень 
учасників процедури
закупівель, публікацій у 
ЗМІ, соціологічних
досліджень, рекомендацій 
експертів НАТО за 
результатами 
Самооцінки, вжитих
заходів щодо усунення 
виявлених корупційних 
ризиків за попередні 
періоди

п-к Вдовиченко В.М.
Пономарьов А.В.
Мусіяка С.С.
(за згодою)

14.12.2020

5. Управління 
матеріальними 
ресурсами, 
державними 
підприємствами, 
установами та 
організаціями,

Положення про Головне 
управління майна та ресурсів, 
Управління військових 
представництв МОУ, 
командування Медичних сил 
ЗСУ, командування Сил 
логістики ЗСУ нормативні та

Вивчення 
відповідних керівних
документів, аналіз
соціологічних 
досліджень, скарг,
судових позовів, звернень 
громадян, публікацій у

п-к Кульчитський О.О.
Дьячук С.А.
п-к мед. служ. Халік
С.В.
Гаращук П.Г.
(за згодою)

14.12.2020
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використання земель 
оборони

організаційно-розпорядчі 
документи, пов’язані з 
відчуженням військового 
майна, його обліком, 
утилізацією, списанням 
військового майна та його 
реалізація, обліком та 
управлінням державною 
власністю, управлінням 
державними підприємствами, 
посадові інструкції 
працівників зазначених 
підрозділів

ЗМІ, статистики
правопорушень, актів
перевірок, рекомендацій 
експертів НАТО за 
результатами 
Самооцінки, вжитих
заходів щодо усунення 
виявлених корупційних 
ризиків за попередні 
періоди

6. Реалізація контрольно- 
наглядових функцій

Нормативні та організаційно- 
розпорядчі документи, які 
регламентують проведення 
ревізій, перевірок, 
інспектування об’єктів 
перевірок, закладів, установ та 
підприємств, що належать до 
сфери управління МОУ;

Вивчення та аналіз 
відповідних нормативно- 
правових та 
організаційно- 
розпорядчих актів, 
документів, аналіз 
результатів перевірок, 
службових розслідувань, 
аудитів, реагування на 
повідомлення викривачів

п-к юст. Чухрай І.Ю. 
п-к Кустріч К.Г. 
Камінецький О.В. 
Тищенко Ю.А.
п/п-к Козловський О.І. 
п-к Кульчитський О.О. 
Гаращук П.Г.
(за згодою)
Лісневська Н.О.
(за згодою)

14.12.2020

7. Дотримання вимог, 
обмежень, заборон, 
встановлених Законом 
України “Про
запобігання корупції”

Нормативно-правові та 
організаційно-розпорядчі акти, 
які регламентують організацію 
роботи із запобігання корупції 
в органах влади та МОУ

Вивчення та аналіз 
відповідних документів, 
статистичних матеріалів і 
судової практики у 
справах про корупційні 
та пов’язані з корупцією 
правопорушення, 
звернень громадян.

п-к юст. Чухрай І.Ю. 
п/п-к Козловський 0.1.

14.12.2020
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публікацій у ЗМІ, 
повідомлень викривачів, 
рекомендацій НАЗК та 
експертів НАТО за 
результатами 
Самооцінки, вжитих 
заходів щодо усунення 
виявлених кримінальних 
та адміністративних 
корупційних 
правопорушень за 
попередні періоди

8. Міжнародне 
співробітництво, 
участь у міжнародних 
операціях з підтримки 
миру і безпеки, 
отримання 
міжнародної допомоги

Нормативні та організаційно- 
розпорядчі документи, які 
регламентують організацію 
роботи з міжнародного 
співробітництва

Вивчення та аналіз 
відповідних керівних 
документів, аналіз 
результатів перевірок та 
опитування 
військовослужбовців, які 
беруть участь у ротації 
миротворчих підрозділів

п-к юст. Чухрай І.Ю.
п/п-к Козловський О.І.
Мусіяка С.С.
(за згодою)

14.12.2020

9. Забезпечення 
життєдіяльності ЗСУ, 
ефективне управління 
виділеним ресурсом в 
зоні АТО

Нормативні та організаційно- 
розпорядчі документи, які 
регламентують забезпечення 
життєдіяльності ЗСУ

Вивчення та аналіз 
відповідних керівних 
документів, 
статистичних матеріалів і 
судової практики у 
справах про корупційні 
та пов’язані з корупцією 
правопорушення, 
звернень громадян, 
публікацій у ЗМІ,

п-к юст. Чухрай І.Ю. 
п/п-к Козловський О.І. 
п-к Кустріч К.Г. 
п-к Стецюк В.І. 
Тищенко Ю.А. 
Дьячук С.А. 
Лісневська Н.О. 
(за згодою)

14.12.2020
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повідомлень викривачів, 
рекомендацій експертів 
НАТО за результатами 
Самооцінки, вжитих 
заходів щодо усунення 
виявлених корупційних 
ризиків за попередні 
періоди

Заступник голови комісії з оцінки корупційних ризиків 
у Міністерстві оборони України // .
полковник юстиції МкТіш Ігор ЧУХРАЙ


