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Національне агентство з 
питань запобігання корупції

На № 10-05/24165-22 від 27.11.2022

Міністерством оборони України опрацьовано проєкт постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Державної антикорупційної програми на 
2023 – 2025 роки”, який погоджується із зауваженнями.

Проєктом Програми (пункт 2.6.5.1. Проблема 2.6.5. пункту 2.6 Сектор 
оборони, розділу   ІІ. Запобігання корупції у пріоритетних сферах, додатки 1, 2 
до проєкту Програми) пропонується розробити проєкт Закону України ‟Про 
євроатлантичну трансформацію системи управління військовою кар’єрою”, яким 
встановити норми щодо призначення на посади військовослужбовців на 
конкурсній основі із залученням конкурсних і атестаційних комісій та 
впровадження механізмів перевірки їх доброчесності.

Слід зазначити, що у відповідності до частини четвертої статті 2 Закону 
України ‟Про військовий обов’язок і військову службу” (далі – Закон) порядок 
проходження військової служби, права та обов’язки військовослужбовців 
визначаються цим та іншими законами, відповідними положеннями про 
проходження військової служби, що затверджуються Президентом України, та 
іншими нормативно-правовими актами.

Законом України ‟Про військовий обов’язок і військову службу” 
визначаються загальні засади проходження в Україні військової служби, а 
детальний порядок її проходження, у тому числі управління кар’єрою 
військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та 
правоохоронних органів спеціального призначення, посади в яких 
комплектуються військовослужбовцями регулюються Положеннями про 
проходження громадянами України військової служби, затвердженими 
відповідними Указами Президента України, а також відомчими нормативно-
правовими актами та керівними документами Збройних Сил України.

З огляду на вищевикладене, розробка проєкту Закону України ‟Про 
євроатлантичну трансформацію системи управління військовою кар’єрою”, 
запропонованого розробниками проєкту Програми вважається недоцільною.
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Пропонується, замість розробки законопроєкту включити до підпункту 
2.6.5.1. додатку 1 та підпунктів 2.6.5.1.1. і 2.6.5.1.5. додатку 2 до проєкту 
Програми питання щодо розроблення змін до Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 
затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року 
№ 1153, Інструкції про організацію виконання Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 
затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009  № 170 та 
визначити терміни їх розробки. 

Проєктом Програми (пункт 2.6.5.2. Проблема 2.6.5. пункту 2.6 Сектор 
оборони, розділу ІІ. Запобігання корупції у пріоритетних сферах, додатки 1, 2 до 
проєкту Програми) пропонується розробити проєкт наказу Міноборони, яким 
визначатиметься порядок ротації (переміщення) кадрів кожні три-п’ять років на 
рівнозначні посади.

У відповідності до пункту 80 Положення, питання щодо граничних строків 
перебування на посадах осіб офіцерського складу на посадах у Збройних Силах 
та порядок черговості проходження військової служби на них установлюється 
Міністерством оборони України.

З огляду на зазначене пропонується:
в графі “Показник (індикатор) досягнення” підпункту 2.6.5.2 додатку 1 до 

проєкту Програми, замість показника “1) набрав чинності наказ Міноборони, 
яким визначено порядок ротації (переміщення) кадрів кожні три-пʼять років на 
рівнозначні посади” “1) ротація (переміщення) військовослужбовців на 
відповідних посадах з метою підвищення їх кваліфікації та набуття ними 
необхідного досвіду, або більш доцільного їх використання проводиться 
відносно 100% осіб офіцерського складу Збройних Сил України”;

в графі “Базовий показник підпункту 2.6.5.2 додатку 1 до проєкту 
Програми” замість показника “наказ Міноборони чинності не набрав” включити 
показник “Продовження дії воєнного стану в Україні”;

питання щодо визначення терміну ‟ротація кадрів”, а також визначення 
порядку, механізму та строків її проведення включити до підпункту 2.6.5.1. 
додатку 1 до проєкту Програми та підпунктів  2.6.5.1.1. і 2.6.5.1.5. додатку 2 до 
проєкту Програми в частині розроблення змін до Положення та Інструкції 
відповідно.

Зазначені зміни пропонується викласти в редакції, що додаються.

Додаток: згадане на 15 арк. 
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