
Державна антикорупційна 
програма на 2023-2025 роки

Підрозділ 2.6. Сектор оборони



§ 2.6.1. Проблема. Непрозоре та неефективне користування та
розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в
оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим
рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності;
неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для
потреб Збройних Сил України.

Проект Державної антикорупційної програми на
2023–2025 роки пропонує рішення таких проблем.



ПРОБЛЕМА 1:

РІШЕННЯ:

Відсутність системної політики у секторі оборони щодо інвентаризації
державного майна

1. Провести інвентаризацію земель оборони, в тому числі господарських
товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому
комплексі
2. Оприлюднити інформацію на інформаційному шарі про землі оборони
з розподілом за користувачами земель на Публічній кадастровій карті
3. Провести інвентаризацію та оцінку об’єктів інтелектуальної власності
суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу та
запустити єдину інформаційну базу.



ПРОБЛЕМА 2:

РІШЕННЯ:

Механізми розподілу і контролю над використанням паливно-
мастильних матеріалів у Збройних Силах України є громіздкими і
застарілими

1. Прийняти нормативно-правовий акт, що передбачає впровадження:
- автоматизованої системи обліку і контролю в резервуарних парках з
використанням ультразвукових рівнемірів
- онлайн-контролю над резервуарами з паливно-мастильними матеріалами за
конкретними показниками
- системи GPS-контролю над рухом бензовоза
2. Впровадити автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та
якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств і
військових частин під централізованим управлінням Міноборони



§ 2.6.2. Проблема. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного
призначення здійснюється в умовах надмірного режиму
засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє
зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів.

Проект Державної антикорупційної програми на
2023–2025 роки пропонує рішення таких проблем.



ПРОБЛЕМА 1:

РІШЕННЯ:

Високий рівень секретності оборонних закупівель

1. Внести зміни до Закону України «Про державну таємницю» та Звод
відомостей, що становлять державну таємницю, якими визначити
обсяг відомостей до публікації в електронній системі закупівель.



ПРОБЛЕМА 2:

РІШЕННЯ:

Компанії використовують політичні звʼязки та надають неправомірну
вигоду з метою отримання контракту, не маючи спроможностей до
його виконання

1. Прийняти нормативно-правовий акт, яким передбачити
автоматизацію функцій Електронного реєстру учасників відбору та
виконавців державних контрактів (договорів)
2. Ввести Електронний реєстр учасників відбору та виконавців
державних контрактів (договорів) в експлуатацію відповідно до вимог
цього нормативно-правового акту.



ПРОБЛЕМА 3:

РІШЕННЯ:

Інформації про закупівлі Міністерства оборони України чи інших
замовників через міжнародні платформи закупівель немає у
відкритому доступі

1. Прийняти нормативно-правовий акт, яким передбачити створення
електронного реєстру закупівель органів сектору безпеки і оборони
через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що
здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення
2. Ввести відповідний реєстр в постійну (промислову) експлуатацію



§ 2.6.3. Проблема. Неефективна модель контролю продукції
оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги
вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих
зразків озброєння та військової техніки.

Проект Державної антикорупційної програми на
2023–2025 роки пропонує рішення таких проблем.



РІШЕННЯ:

Система забезпечення якості товарів, послуг і робіт оборонного
призначення була заснована на радянських засадах планової
економіки

ПРОБЛЕМА 1:

1. Запровадити електронну систему видачі сертифікатів відповідності
якості та систему оскарження рішень уповноваженого органу з
державного гарантування якості
2. Організувати відкриті конкурси для відбору керівництва
уповноваженого органу з державного гарантування якості



§ 2.6.4. Проблема. Неефективне використання бюджетних коштів та
зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців.

Проект Державної антикорупційної програми на
2023–2025 роки пропонує рішення таких проблем.



РІШЕННЯ:

Доступне для військовослужбовців житло перебуває у значному
дефіциті, при цьому самі черги на житло є великими та протягом років
тільки збільшуються

ПРОБЛЕМА 1:

1. Провести аудит існуючої житлової черги військовослужбовців
2. Створити цифрову автоматизовану систему наповнення, ведення та
управління квартирного обліку військовослужбовців



РІШЕННЯ:

Законодавство, що регулює питання забезпечення житлом
військовослужбовців, є застарілим та не відповідає сучасним реаліям

ПРОБЛЕМА 2:

1. Розробити Концепцію забезпечення житлом військовослужбовців
ЗСУ та членів їх сімей, якою передбачено запровадження нових
механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців
2. Розробити Державну цільова програма забезпечення житлом
військовослужбовців
3. На основі Концепції та Програми ухвалити Закон щодо забезпечення
житлом військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей



РІШЕННЯ:

Відсутня прозора система управління квартирним обліком, офіційна
інформація про надане військовослужбовцям житло не
оприлюднюється

ПРОБЛЕМА 3:

1. Запровадити реєстр наданого житла військовослужбовцям із
зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел
фінансування



§ 2.6.5. Проблема. Корупційні ризики при формуванні і реалізації
кадрової політики у сфері оборони, під час призову (прийняття) на
військову службу, прийому до вищих військових навчальних закладів,
отримання освіти і проходження служби за межами країни, проведення
організаційно-штатних заходів, нагородження державними нагородами.

Проект Державної антикорупційної програми на 2023–
2025 роки пропонує рішення таких проблем.



РІШЕННЯ:

Відсутність належного відбору на військову службу, вимоги до
кандидатів існують лише на формальному рівні

ПРОБЛЕМА 1:

1. Ухвалити закон, яким передбачити, що призначення має
відбуватися на конкурсній основі із залученням комісій
2. Запровадити функціонування конкурсних та атестаційних комісій із
залученням представників уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції



РІШЕННЯ:

Процедура ротації та виплати підйомної допомоги носять
суб’єктивний характер

ПРОБЛЕМА 2:

1. Прийнято нормативно-правовий акт, що передбачає порядок ротації
(переміщення) кадрів кожні три-пʼять років на рівнозначні посади
2. Прийнято нормативно-правовий акт, що передбачає подачу
документів на виплату підйомної допомоги онлайн та автоматичний
розрахунок суми підйомної допомоги



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


