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донори та партнери:

Міністерство закордонних справ Коро-

лівства Нідерланди та Міністерство за-

кордонних справ Королівства Швеція

ПРОБЛЕМА. Проект спрямовано на подолання корупції та корупційних ризиків 
у сфері безпеки та оборони України, а саме в Міністерстві оборони України та ДК 
«Укроборонпром».

Команда підготувала та презентувала три дослідження:
• «Міжнародна допомога у сфері безпеки. Як удоскона-

лити систему»;
• «Те, що лікар прописав? Корупційні ризики в системі 

медичного постачання Міністерства оборони України»;
• «Перетинаючи межу: нелегальна торгівля з окупова-

ним Донбасом, що підриває оборону».

НАКО

ДІЇ.              Сприяння прозорості та доброчесності у секторі  
безпеки та оборони України

У 2017 розпочали ще чотири дослідження про корупційні ризики в системі:
• житлового забезпечення військовослужбовців ЗСУ;
• управління земельним фондом МОУ;
• надання та позбавлення статусу УБД учасників АТО;
• щодо вдосконалення системи охорони інформації з обмеженим доступом.

НАКО підписав Меморандум про співпрацю з Міністер-
ством оборони України та допомагав написати антикоруп-
ційну програму Міністерства.

Комітет брав участь у робочій групі Міністерства 
оборони України з розробки медико-технічних вимог до 
аптечок АМЗІ. Також приєднався до Спільної робочої гру-
пи Україна-НАТО з питань економічної безпеки. НАКО роз-
робив рекомендації для Середньострокового плану пріо-
ритетних дій Уряду на період до 2020 року.

АВТОР: Артем Давиденко
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Інформування громадськості та органів державної 
влади про результати досліджень

Усі три завершені дослідження презенту-
вали громадськості та органам державної 
влади, а також представникам міжнарод-
ної спільноти.

Адвокація рекомендацій

Зі звітом «Перетинаючи межу: нелегаль-
на торгівля з окупованим Донбасом, що 
підриває оборону» ознайомили пред-
ставників СБУ, ДПСУ, ДФС та Донецької 
ВЦА, а також розпочали діалог щодо 
можливого вирішення проблеми.

www.nako.org.ua

www.facebook.com/nako.org.ua

РЕЗУЛЬТАТИ:

усунуто дискриміна-
ційні вимоги до меди-
ко-технічних характе-
ристик аптечок АМЗІ;

провели досліджен-
ня трьох сфер діяльно-
сті МОУ на предмет ко-
рупційних ризиків та 
розробили відповідні 
рекомендації;

рекомендації НАКО включені до тен-
дерної документації із закупівлі послуг 
комплексного огляду та діагностики ДК 
«Укроборонпром», початкова вартість 
яких становить 130 млн грн;
активізували створення Наглядової ра-
ди ДК «Укроборонпром»;

рекомендації 
НАКО додали до 
Річної національної 
програми під егідою 
Комісії Україна-НАТО 
на 2017 рік;

http://www.nako.org.ua
http://www.facebook.com/nako.org.ua

