
Електронний громадський контроль 
за діяльністю органів військового управління України 

 
 
Автори :  
слухачі 2 курсу 5 групи факультету Державного управління (заочна 
форма) ОРИДУ НАДУ при Президентові України: 
Баталін Іван, ЗС України; 
Бойко Володимир, ВМС ЗС України; 
Боярський Андрій, ЗС України; 
Гадімов Ісмаїл, ДПС України; 
Гоголь Михайло, ДС України з НС; 
Грищак Андрій, ВМС ЗС України;  
Долженко Юлія, МВС України; 
Леонов Олексій, ДС України з НС;  
Петраковський Олександр, МВС України. 
 

м.Одеса 
2016 



“Війна це занадто серйозна річ, щоб довіряти її військовим” 

Шарль Морис Талейран  

Уряд встановлює оборонні цілі й забезпечує їх виконання 

відповідними ресурсами, а військові – забезпечують боєготовність 

збройних сил, аби досягнути окреслені цілі. 



Діяльність пов'язана  
з витратами 

бюджетних коштів 
• громадяни 

• громадські об'єднання 

• ЗМІ (блогери) 

Громадський контроль 

    
 

органи військового 
управління 

закупки (товарів, робіт, послуг) 

«ГРОМАДЯНИ-УРЯД»  
(C2G, CITIZENS-ТО-GOVERNMENT) 

відчуження військового майна 

будівництво (придбання) житла 

комплектування контрактниками 



• Оптимізація діяльності та структури органів військового 
управління. 

• Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства 
України, уникнення проявів корупції, нераціонального 
використання ресурсів та об'єктів державного власності 
посадовими особами органів військового управління усіх 
рівнів, керівниками установ, командирами військових 
частин  за рахунок публічності власної діяльності під 
постійним контролем суспільства. 

• Залучення інтелектуального, наукового, організаційного 
потенціалу суспільства до процесів побудови та 
реформування сектору безпеки  

МЕТА: Створення незалежного 
загальнодержавного інформаційного 
ресурсу, який висвітлює діяльність 
органів військового управління  



  

Достовірність…. 



  

Наявність інформації та її оновлення… 



Міністр оборони  

Департамент 
інформаційних 

технологій 

Проектна група 

Громадська 
рада при МОУ 

Департамент 
капітального 
будівництва 

Департамент 
відчуження та 

утилізації військового 
майна 

Департамент фінансів 

Департамент 
державних закупівель 

Юристи 

Структурні підрозділи 
які відповідають за 
надання інформації 
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експертна група 

Те
хн

іч
н

е 
за

вд
ан

н
я 

Формалізовані вимоги щодо 
надання інформації 
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Відомості про обсяги, тип, 
структуру інформації 

Організаційна  
структура 



Фінансове забезпечення проекту  

Етап розробки, 
впровадження, 
тестування 

Етап 
супроводження 
та вдосконалення 

ресурси фондів (Фонд сприяння демократії, 
посольство США в Київі – до 24 000 дол., 
Європейський фонд демократії від 10 до 150 
тис. євро) 

за рахунок бюджетних коштів, які 
передбачено Національною програмою 
інформатизації 

В частині що закладено в рамках цієї програми для МОУ:  

передбачено - 6 194,3 тис.грн 

використано - 2 433,1 тис.грн.  

НЕ ВИКОРИСТАНО – 3 761,2  тис. грн.(61%) 



Запровадження проекту 

Інформація, яка надається ОВУ  Діяльність  Результат діяльності 

Річні плани закупівель, потреби в послугах, роботах Закупівлі Укладення договорів 

Реєстри списаного майна, продуктів утилізації, рухомого 
та нерухомого майна, земельних ділянок 

Відчуження, реалізація Укладення договорів 

Вакансії Комплектування  Укладання контрактів 

Реєстр військовозобов'язаних Комплектування Мобілізація 

форум новини анонси 
Інформаційна 

підтримка 
статистика, аналітика, моніторинг, контролінг 

популяризація та поширення 
інформації про позитивні 
приклади , досягнення, 

успішні втілення 

популяризація та поширення 
інформації про негативні 

явища, порушення 
законодавства, події 

    резонансний рівень 

увага суспільства  до проблеми або позитивного явища вимушує владу реагувати, тобто 
вживати заходів для усунення проблеми або впровадження досягнення     

 ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ 



 
Дякуємо за увагу! 

 
 

Готові відповідати на запитання. 


