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В результаті перемоги
Великої
Жовтневої
соціалістичної революції в нашій країні було створено
необхідні передумови для розв'язання однієї
з
найважливіших
соціальних
проблем - задоволення потреби
трудящих у житлі.
Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови
комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу.
Радянська держава послідовно реалізує розроблену
Комуністичною партією програму житлового будівництва.
Високі темпи розвитку державного і громадського
фонду на основі державних планів, заходи, яких вживає
держава по сприянню кооперативному та індивідуальному
житловому будівництву, створюють необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР Конституцією
Української РСР права громадян на житло.
Важливим державним завданням
є
забезпечення хоронності житлового фонду, збільшення строку його служби,
підвищення рівня благоустрою жилих будинків. У вирішенні
цього завдання активну участь беруть громадські організації і громадяни.

НЕЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ І
КОРУПЦІЯ У СИСТЕМІ
ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ:
РИЗИКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
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М
роблема житлового забезпечення ві с ковослужбовців ма неабияки вплив на
суспіл ну і політичну стабіл ніст держави
к о чинні під оди зали ит ся незмінними то Міністерству оборони України може знадобитися понад
років об
вирі ити проблему і забезпечити житлом
усі ві с ковослужбовців
о стоят у черзі Неефективне управління системо житлового забезпечення та суб ктивізм в у валенні рі ен ко ту державному б джету
багато міл ярдів гривен
ід застаріли
радянс ки гасел про надання ві с ковослужбовцям пості ного безко товного
житла і до чинної системи житлового планування українс кі під оди в ці сфері
вочевид суперечат провідному міжнародному досвіду і створ
т умови для
процвітання корупції
Незалежни антикорупці ни комітет
з питан оборони Н
спіл на ініціатива рограми з протидії корупції у
сфері безпеки та оборони
ели кобри та н ія та
Україна проаналізували проблеми житлового забезпечення ві с ковослужбовців в Україні
Н
рекоменду українс кому уряду
розробити нову стратегі житлового забезпечення у валити законодавство для реформування галузі Необ ідні законодавчі
положення містят ся у тратегії націонал ної безпеки та в онцепції розвитку
сектору безпеки і оборони України проте
вони відсутні в тратегічному оборонному
б летені
тратегія повинна брати до уваги реал ні потреби ві с кови передбачати вкл чення до бази обліку ві с кового
житла усі пов язани інфраструктурни
об ктів та відображати реалії українс кого ринку житла
рім того вона ма базуватися на таки засада :
•

і с кове житло та інфраструктура повинні в одити до системи планування
розвитку спроможносте
бро ни
ил України як це практику т ся у вроатлантични країна партнера

•

ри виборі між успі ним виконанням
проекту і повним використанням виділени б джетни ко тів надавати пріоритет успі ному виконанн проекту

•

лід використовувати запровадити
в разі відсутності електронні системи у тому числі Ма но
итло та
для підви ення прозорості
підзвітності ефективності в питання
інфраструктури черг та закупівел ни
процедур

•

Необ ідно підви ити стандарти якості
ві с кового житла та введення ого в
експлуатаці для чого слід роз ир вати діалог з громадс кіст та ві с ковослужбовцями для яки воно призначене

•

Необ ідно розробити та запровадити
ал тернативні варіанти соціал ного
забезпечення ві с ковослужбовців з
ура уванням провідного міжнародного
досвіду: піл гова оренда іпотека гроове від кодування пенсі ні пакети
то о

•

аконодавство
о передбача поповнення черги ві с ковослужбовців які
очіку т на поліп ення житлови
умов після запровадження ал тернативни варіантів соціал ного забезпечення потрібно скасувати

•

нформа ц ія про за ку п і вл і та субконтракти з приватними постачал никами ма бути викладена у відкрити
доступ

•

Необ ідно переглянути положення чинного законодавства
о призводят до
суб ктивного у валення рі ен з питан капітал ного будівництва та реконструкції

•

лід створити здорову організаці ну
кул туру ля ом запровадження нови
цінносте в основі яки лежатимут
освітні ініціативи та конкурентні демократичні системи ві с ково цивіл ни стримуван і противаг
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У
иведення радянс кої армії зі
ідної
Німеччини
рр до с огодні зали а т ся на мас табні им виведенням іноземного ві с кового контингенту
в історії як фінансово так і логістично а
перемі ення біл
е ніж
тисяч ві с ковослужбовців та ї ні сіме
ремл
отримав ма же млрд німец ки марок
у тому числі у вигляді спорудження
тисяч квартир на території
біл
іст
з яки планувалося побудувати на території сучасної України 1 оли ні пер и
керівник едерал ного б ро розслідуван
Німеччини
олкер ертч пи е про мас табну корупці та незаконне привласнення ко тів і
ма на
о звіл нилося після виведення
радянс кої армії 2 На жал з того часу
мало о змінилося
основі українс кої системи житлового забезпечення лежит радянс ке гасло
про надання безко товного житла всім
ві с ковослужбовцям акі зобов язання
суперечат провідним міжнародним практикам і непід омними для Українс кої
держави оли в
році Україна здобула незалежніст вона мала одну з на біл
и армі серед країн коли н ого
адянс кого о зу
огодні ж до викликів пов язани із ві но на
оді та незаконно анексі
риму дода т ся криза у
сфері розквартирування а отже житлового забезпечення ві с кови
Неспроможніст модернізувати і реформувати систему житлового забезпечення у
по днанні із введенням контрактної служби призвела до зростання житлової черги
У травні
року Міністерство оборони
України підтвердило
о станом на січня
року в черзі на отримання житла
перебувало
тисяч ві с ковослужбовців агато то з ни очіку на поліп ення житлови умов уже понад десят років
овгі черги та складні непрозорі процедури планування закупівлі розподілу
житла ли е поглибл
т проблему уможубінін
перегонів біл
1

ипломатични марафон Москва:
а частина суми віді ла осії

ливл
чи свавіл не у валення рі ен
розтрату ко тів і корупці ні с еми
аміст того
об стимул вати ма бутні призовників житло перетворилося на
джерело напруги як для М У так і для
ві с ковослужбовців ому в ц ому дослідженні Н
аналізу процедури якими послугову т ся Міністерство оборони
України для забезпечення житлом ві с ковослужбовців
У ого мета визначити
основні недоліки та корупці ні ризики в
системі житлового забезпечення і надати
рекомендації з удосконалення системи ослідження склада т ся з дво частин
Перша частина опису систему житлового
забезпечення її проблеми та окремі корупці ні ризики У першому роздiлi висвітлено проблеми житлової черги ві с ковослужбовців та суміжні питання У другому
роздiлi описано чинну систему управління
житловим забезпеченням в Україні наведено структуру олов
У
У3 та ін и
структурни одиниц М У задіяни у системі житлового забезпечення У третьому
роздiлi викладено процеси будівництва
реконструкції та капітал ного ремонту
ві с кови об ктів та житла
ридбання
житла на вторинному ринку та через с еми
па ової участі висвітлені в четвертiй частинi У кожні з чотир о частин окрема
увага приділя т ся питанням неефективного управління та корупці ни ризиків
У другiй частинi дослідження запропоновано рекомен дації з удосконалення
та реформування системи житлового забезпечення
кремо розгляда т ся сфери представлені у відповідни розділа
частини пер ої
ороткі формул вання
комплексни стратегічни рекомендаці
Міністерству оборони України подано в
розділі «Висновки»
ід час дослідження було використано інформаці інформація з відкрити джерел і
проаналізовано закони та підзаконні акти
о регул
т різні аспекти житлового за-

виарус

с

убінін зазнача

о після жорстки політични

2

важа чи на українс ку назву пірозділу головне квартирно експлуатаці не управління англі с ко мово буде біл
коректно використовувати термін
а не
як це робит М У
ому в англомовні версії ц ого дослідження використано скорочення
3

8
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безпечення ві с ковослужбовців
акож
деяка інформація розра унки таблиці та
іл страції надана на замовлення Н
коли німи експертами
фісу реформ
М У які прац вали під керівництвом
авла а ка
исновки представлені в ц ому звіті базут ся на інформації отримані під час інтерв з представниками Міністерства оборони України ві с ковослужбовцями
У
націонал ними та міжнародними експертами з питан житлового забезпечення та
представниками громадянс кого суспіл ства оманда Н
висловл
вдячніст
усім то долучився до роботи
ажливо зазначити
о дослідження обмежу т ся питаннями житлового забезпечення Міністерством оборони України
оно не торка т ся аналогічни ме анізмів в ін и державни органа
Мініс-

терстві внутрі ні справ лужбі безпеки
України розвідувал ни органа то о
оча ці проблеми можут мати спіл ну
основу ї вирі ення потребуватиме індивідуал ни під одів рім того ві с кове
житло це стратегічна складова забезпечення соціал ного за исту ві с ковослужбовців оча уваги варти ледве не кожен
аспект ці ї стратегії дослідження обмежут ся питаннями житлового забезпечення
ві с ковослужбовців
втори визна т
о управління житловими ресурсами Міністерства оборони України тісно пов язано з управлінням ого непрофіл ними активами та земле
роте
корупці ні ризики в ци сфера непрофіл ні активи і земля так само ви одят
за межі предмета дослідження і будут
розглянуті в наступни публікація

9
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РОЗДIЛ ПЕРШИЙ:
Н
онад
тисяч родин українс ки ві с ковослужбовців очіку т на отримання житла
іл
іст з ни стоїт у черга багато
то чека на обіцяне поліп ення житлови
умов уже понад десят років
я ситуація
спричинена тим
о в Україні продовжу
діяти застаріла система житлового забезпечення ві с ковослужбовців неодмінними рисами якої б рократія непрозоріст
та корупці ні практики
ер озніст ситуації підтверджу т ся низко свіжи випадків У квітні
року М
повідомляли
о до резидента України
звернулися
ві с ковослужбовців серед
яки переважно ві с ковослужбовці о зали илися вірними Україні після незаконної анексії риму осі с ко
едераці
ерез чотири роки після свого героїчного
вчинку вони в прямому сенсі слова виму ені благати про виділення житла яке і так
їм належит
н и випадок стосу т ся
провадження відкритого Націонал ним
антикорупці ним б ро України Н
У
ін іо страці
того як брак прозорості
та б рократія сприя по иренн корупції
в системі житлового забезпечення Міністерства оборони України У ц ому випадку оборонні землі на території и ва були
використані для будівництва багатоповерового будинку н и сумни приклад: у
новобудові на корист ві с ковослужбовців
мало бути виділено
примі ен проте
на практиці це показник ледве сягнув
е один не одавні випадок житлового забезпечення українс ки ві с ковослужбовців підкресл
типові проблеми в ці сфері лужбове житло незадовіл ної якості у
якому ві с ковослужбовці виму ені проживати в умова повної антисанітарії інцидент о завер ився сер озними травмами
та смерт обіцянки запровадити стандар-

У
ти Н
підозріла поведінка під час тендера обрання переможця та виконання
контракту
а лива трагедія пору ення
строків будівництва і скандали
о супроводжу т це
міл онни проект будівництва житла для ві с ковослужбовців
на полігоні
ироки лан Миколаївс кої
області ставлят під сумнів успі ніст іни подібни проектів заплановани на
рік Міністерство оборони України виділило
млрд грн пообіцяв и звести
будинки для розмі ення
тисяч українс ки ві с ковослужбовців7
об запобігти
розкраданн ко тів необ ідно забезпечити сувори контрол над цим проектом
Усі ці випадки потребу т
ридичного
меді ного та судового втручання
они
свідченням плачевного стану у якому перебува система житлового забезпечення
Міністерства оборони України та потреби
її реформування і вдосконалення истема
не спроможна забезпечити виконання соціал ни зобов язан держави перед ві с ковослужбовцями тже необ ідно з ясувати
які саме елементи ці ї системи призводят
до подібни пору ен прав ві с ковослужбовців ї ні сіме та українс ки платників податків загалом
Мета ц ого розділу описати чинну систему житлового забезпечення ві с ковослужбовців
ля ц ого розглянуто види
житлови черг фінансування житла та
громіздкі процедури ре страції ві с ковослужбовців у черзі
ля відна дення
ля ів вирі ення проблеми запропоновано порівнял ни аналіз подібни систем
ін и країн акож розглянуто корупці ні ризики та підозрілі процедури з мето
по уку ал тернативни
ля ів забезпечення житлови потреб ві с ковослужбовців

етверт
год без жил я: фицер
М пригрозили бросит Украину и вернут ся в р м
:
реглянуто у вересні
Н У відкрило кримінал не провадження через ма інації із будівництвом житла для ві с кови
ереглянуто у вересні
На полігоні ироки
ан крадут ко ти які були призначені на будівництво
:
ні
7
го Міноборони плану побудувати
житлові комплекси для контрактників
:
червні
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е:
ереглянуто у вересереглянуто у
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1.1 агал на інформація та наявні проблеми
инна система забезпечення житлом ві с ковослужбовців
У регул т ся итловим кодексом Українс кої
та аконом
України
ро соціал ни і правови за ист
ві с ковослужбовців та членів ї сіме 8 оціал на основа ци законодавчи актів була
розроблена е за радянс ки часів
огочасна система житлового забезпечення
відігравала рол стимулу для ві с ковослужбовців она була добре спланована і
придатна до застосування в умова адміністративно командної економіки
і тому
відносно успі но вирі увала проблему
житлового забезпечення
огодні ж ці законодавчі ме анізми відірвані від реал ності
твор
чи іл зі соціал ної за и еності
вони насправді ли е посил
т напругу і
незадоволеніст
учасна Україна країна
з ринково економіко
е о прац вало в
умова адміністративно командної системи
не може успі но функціонувати в умова
с огодення тже необ ідно якна
вид е
реформувати систему і привести її у відповідніст до ринкови законів
був ві с ковим со зом
о витрачав
близ ко
свого
на потреби оборо-

1.2

ни
огодні Україна витрача на безпеку
та оборону ли е
огляду на сучасні пріоритети і напрями розвитку країни реформа системи житлового забезпечення ві с ковослужбовців не обов язково
означа збіл
ення фінансування Натоміст може тися про біл
ефективне використання вже наявни ресурсів та застосування провідни міжнародни практик
адянс ка модел житлового забезпечення
орі нтувалася насамперед на збіл ення
кіл кості родин та діте
гідно з нструкці
про організаці забезпечення ві с ковослужбовців бро ни
ил України та членів ї сіме жилими примі еннями9 розмір
поме кання або компенсації залежит від
кіл кості членів родини: чим біл е діте
тим ви и розмір компенсації
огодні Україна обрала ін и
ля розвитку
внаслідок чого був запроваджени якісни
під ід до питан державної оборони регулярна контрактна армія і зміни передбача т визначення нови та переосмислення
стари пріоритетів зокрема в частині мотивування ві с ковослужбовців через ме анізми соціал ного за исту

инаміка черги

огодні ві с ковослужбовці можут розра овувати на два види житла:
•

службове казарми гуртожитки службові
поме кання

•

пості не квартира гро ова компенсація
або земел на ділянка

одо обо існу величезни дефіцит ерги
дуже великі і чинна система житлового забезпечення не демонстру сутт ви зру ен у ці
сфері ак станом на січня
року на поліп ення житлови умов очікувало
тисяч

ві с ковослужбовців
ни
тисяч чинні
ві с ковослужбовці ре та перебува т в резерві або звіл нені в запас іл е ніж половина
очіку т на пості не житло ре та
тисяч осіб на службове див одаток
наліз
літн ого періоду з
по
рр
показав відсутніст буд яки сутт ви зру ен у ситуації з чергами У середн ому система спромоглася задовол нити
потреби не біл е ніж
родин ві с ковослужбовців
о стоят у черзі або
усі
ві с ковослужбовців
У

акон України
ро соціал ни і правови за ист ві с ковослужбовців та членів ї сіме від
грудня
року
9
Наказ М У
ро затвердження нструкції про організаці забезпечення ві с ковослужбовців бро ни
ил України та членів ї сіме жилими примі еннями від
листопада
року
8
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Динамiка змiн у житловiй черзi за останнi 10 рокiв

инаміка житлової черги протягом

Зображення 1.

років

На основі дани про динаміку попередні років можна спрогнозувати показники на
рік

ік:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Строковi вiйськовослужбовцi
Нові л ди
протягом року
Ус ого
наприкінці року

12 100

11 900
93 221

8 000*
10 191

20 000

200 000

Вiйськовослужбовцi в черзi:
олучилося до черги протягом року

6 203

Ус ого
наприкінці року

60 400

агал на
кіл кіст квартир
надани за рік

1 505

Зображення 2.

инаміка житлової черги
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рипу ення
іл кіст ві с ковослужбовців залиа т ся приблизно на рівні
тисяч
ередні строк служби

років

итлове забезпечення зали а т ся на
рівні
року і в середн ому становит 1 505 квартир на рiк у
році
було виділено
квартир
озра унки
ічни оборот ві с ковослужбовців становит 10 тисяч ві с ковослужбовців на рік =
200 тисяч ві с ковослужбовців за
років
і дсоток нови ві с ковослужбовців у
черзі: 14,34% розра унок наведено в таблиці ви е
видкіст збіл
ення черги протягом
року становит 1 434,78 вiйськовослужбовцiв
тисяч ві с ковослужбовців із
коефіці нтом
ороку черга збіл

1.3

у т ся на 1 434 вiй-

ськовослужбовцi і змен у т ся на 1 505
вiйськовослужбовцiв тобто загалом змену т ся на 70 вiйськовослужбовцiв
У
році в черзі стояло
ві с ковослужбовців к о динаміка зали атимет ся
незмінно закриття черги триватиме 658
рокiв.
тже як о темпи змен ення черги підоди до у правління системо
рівен
фі на нсу ва н н я та за га л на кі л кіс т
ві с ковослужбовців за контрактом залиатимут ся незмінними закриття черги
триватиме понад
років
е стосу т ся
як службового так і пості ного житла
к о ж брати за основу
річни строк
ві с кової служби річни оборот ві с ковослужбовців складатиме тисяч осіб на рік
черга зростатиме зі видкіст
осіб на
рік а змен уватимет ся ли е на
осіб
на рік такими темпами черга буде закрита в
році тобто через
рік

інансування житла та вирі ення житлової проблеми

ля виконання житлови зобов язан перед ві с ковослужбовцями М У потребу
значни фінансови ресурсів ак для закриття потреб
родин о очіку т на
поліп ення житлови умов у
році потрібно близ ко
млрд грн одаткові витрати становитимут близ ко
млрд грн
на рік
роте в сучасни умова зважа -

чи на поставлені завдання та середови е
у якому вони реалізу т ся ефективніст
використання ко тів дуже низ ка Немає
жодного прямого зв’язку мiж обсягами
фiнансування житлових програм та фактичними обсягами житлового забезпечення вiйськовослужбовцiв та ї хнiх родин.
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Зображення 3. піввідно ення між фінансуванням житла та обсягами житлового забезпечення

к о розмір армії залежит від об ктивни оборонни потреб держави то фінансування армії обмежу т ся її економічними спроможностями ому аналіз чинної

1.4

системи житлового забезпечення ві с ковослужбовців спрямовани на організаці
та регул вання черг

е страція в черзі

ля ре страції в черзі ві с ковослужбовцям необ ідно зібрати багато різни документів
ісля ц ого вони переда т ся до
Міністерства оборони України де оброблят ся вручну я обтяжлива процедура забира багато часу див зображення нижче
і призводит до помилок корупції та непрозори рі ен
арто відзначити не одавні позитивні зміни в ре страці ни процедура які передбача т спро ени порядок подання документів за принципом диного вікна через
електронні державні ре стри
алі буде
запропоновано ля и вдосконалення ци
процедур арто зазначити
о оча електронна система і спро у ситуаці
знижу чи тим самим напругу серед ві с ковослужбовців сама по собі вона не здатна

змен ити загал ни час очікування в черзі рім того електронна черга не однаково
доступна в різни регіона країни
агома спроба оптимізувати процеси була
зроблена між
і
рр коли М У
придбало і запровадило автоматизоване
програмне забезпечення
итло розроблене на базі системи
роте за
даними оловного квартирно експлуатаціне управління
У далі
олов
У не
всі ого квартирно експлуатаці ні управління далі
У ма т робочі програми з актуал ними даними
о зре то
призводит до марнування ко тів
ерез
те
о М У використову не всі функції
програми до обслуговування черги залуча т ся невиправдано велика кіл кіст
персоналу
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Зображення 4.

наліз чинної системи ре страції ві с ковослужбовців у черзі обслуговування черги та виділення квартир свідчит про те
о ці процедури складні застарілі і відбува т ся ма же без застосування сучасни
те нологі
важа чи на динаміку системи та зростання попиту на житло очевидно
о тепері ня система не здатна вирі-

орядок ре страції у черзі

ити проблему
к наслідок відбува т ся
пору ення законни прав ві с ковослужбовців та ї ні родин тже
об гарантувати успі українс кої армії і не допустити
пору ення соціал ни зобов язан держави перед ві с ковослужбовцями М У слід
нега но змінити чинні під оди і ме анізми житлового забезпечення

1.5 Міжнародні практики
ажливо розуміти як українс кі стандарти і практики у сфері житлового забезпечення ві с ковослужбовців співвідносят ся з аналогічними практиками ін и
країн Нижче наведено кіл ка груп країн: країни лідери ві с кової сфери країни
Н
країни алтії соблива увага приділя т ся
еликі
ританії та осії

безумовни лідер із фінансування
та забезпечення житлом свої ві с кови
елика ританія
вропе с ки лідер у
ці сфері
осі с ка едерація на біл и правонаступник адянс кого о зу
о продовжу витрачати значні ко ти на
утримання ві с ковослужбовців та членів
ї ні родин
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елика
ританія
Службове
житло

осія

уреччина

ол

черга

Компенсацiя за
службове житло
на місяц ,
середня по
кра ї нi

нема такої нема такої
практики практики

черга
зупинена

Програма
кредитування
можливо
отримати в буд
яки час

і с ково службовец
сплачу
ринкови
відсоток
позики
але позбавля т ся
від сплати
державного
мита та іни обовязкови держ
платежів

і с кова
іпотека
після
років
служби
держава
повніст
пога а
кредит
поки
солдат
служит

Вихiдна
допомога ($),
пiсля 40 рокiв
служби вiд
рядового до
генерала

відсутня

до
за умови
скорочення
пенсії на

Україна

черга

нд

Постiйне
житло

а

нд

черга
нема такої нема такої
практики практики житло після
років
служби
езвідсоткові
позики з
пога енням частини кредиту
за ра унок
ві с кового
б джету
від
залежно
від терміну
служби

нд

18
місячни
окладів

нд

відсутня

Зображення 5. Міжнародні практики у сфері соціал ного забезпечення ві с ковослужбовців10

Міжнародні практики свідчат
о країни лідери у ві с кові сфері переводят
компенсаці службове житло арчування
медичне обслуговування у гро ову форму
Наприклад від кодову т витрати на
оренду заміст надання службового житла
ідна м додаткови послуг дуже розвантажу систему дозволя чи ї зосередитися на

10

18

жерело наведени у таблиці дани
рр

безпосередні ві с кови завдання і підви ити загал ну економічну ефективніст
ровідні країни ма же не нада т пості ного житла своїм ві с ковим: натоміст
ві с ковослужбовц і отриму т якісне
службове житло або від кодування ого
вартості на час служби ісля звіл нення зі

опитування серед ві с кови ата е посол ств різни країн в Україні
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служби вони отриму т ви ідну допомогу
ри ц ому держава не обмежу ї у виборі
способу витрачання ці ї допомоги: це може
бути як придбання житла так і оплата навчання подорожі то о
острадянс кі країни
о успадкували
практику житлови черг під одят до вирі ення ц ого питання по різному ол а скасувала черги і надала компенсаці
всім ві с ковослужбовцям
о стояли в
черзі оскіл ки мала необ ідні ко ти осія припинила поповнення черг у
році і тепер ві с ковослужбовці
о приступили до служби після
року уже не
ма т права на місце в черзі Натоміст усі
ві с ковослужбовці ма т право на участ
у програмі іпотечного кредитування: особа
отриму певну суму ко тів
о підляга
орічні індексації а після завер ення
служби вона може придбати житло
е
один варіант: за спеціал но державно
програмо через три роки служби особа отриму іпотеку розміром від
до
доларів
н і пострадянс кі країни
иргизстан аза стан Узбекистан Молдова та ілорус ідут одним з дво
ляів: надання житла чи земел ної ділянки
після
років служби або програми іпотечного кредитування
роте уркменістан і
аджикистан продовжу т використовувати систему черг
оді як увес світ від одит від подібни
практик Україна продовжу гарантувати
надання безко товного житла ві с ковослужбовцям прина мні так передбачено
чинним законодавством Україні слід розглянути ал тернативні варіанти соціал ного забезпечення свої ві с кови

ередні розмір компенсації склада близ ко
місяц У велики міста вартіст оренди сяга
11

дним з перевірени методів у ці сфері ви ідна допомога після звіл нення зі
служби
е сво рідни стимул вступати до
лав армії У еликі
ританії така допомога може сягати
тисяч доларів
ля Міністерства оборони еликої ританії це е інструмент впливу на лоял ніст ві с ковослужбовців
о мотиву ї
зали атися на службі протягом необ ідного строку озмір допомоги розра ову т ся
за складно проте прозоро формуло
н о складово системи соціал ного
забезпечення ві с ковослужбовців у розвинени країна
надання їм у користування якісного службового житла Міністерство оборони України прац
в умова
дефіциту житлови ресурсів: оча воно
нада компенсаці вартості оренди житла
її розмір значно нижчи за середн оринкову вартіст оренди11 і с ковослужбовці
які отриму т службове житло від держави часто стика т ся з тим
о в Україні
на відміну від ін и країн відсутні стандарти будівництва такого житла а отже
ого якіст може бути надзвича но низ ко
об виправити ситуаці слід розробити і запровадити стандарти якості службового житла для ві с кови
ля ц ого Україна може використовувати
досвід провідни країн ут станут у пригоді ал тернативні ме анізми соціал ного
за исту ві с ковослужбовців акож слід
звернути увагу на підви ення стандартів
якості ві с кового житла

доларів на місяц а вартіст оренди житла
доларів на місяц а компенсу т ся ли е

близ ко

доларів на
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1.6

орупці ні практики та ризики

На основі аналізу інформації наданої
роектним офісом реформ М У резул татів опитування співробітників олов
У
та нструкції М У про організаці забезпечення ві с ковослужбовців бро ни
ил України та членів ї сіме жилими
примі еннями12 при одимо до висновку
о основні корупці ні ризики ова т ся у
процеса які не ма т чіткого нормативного регул вання і створ
т умови для
у валення суб ктивни рі ен
о на біл
и корупці ни ризиків належат :

•

ості не житло
розподіл фінансування між різними програмами
будівництво придбання на вторинному ринку компенсація вартості
не врегул овани законодавчо і залежит від суб ктивни рі ен керівництва олов
У

•

лужбове житло розподіл фінансування між різними програмами
будівництво придбання на вторинному ринку компенсація вартості
не врегул овани законодавчо і залежит від суб ктивни рі ен керівництва олов
У

•

озподіл житла коменсації вартості
житла між учасниками різни черг
загал на пер очергова позачергова не врегул овани законодавчо
і залежит від суб ктивни рі ен
керівництва олов
У рім того
міністр уповноважени видавати
накази про виділення житла

ормування житлови потреб ві с ковослужбовців:
•

і с ковослужбовці намага т ся
ставати в чергу у велики міста
особливо в и ві іл
и попит і
ви і ринкові ціни створ
т значні
корупці ні ризики
остачання житла:

•

озподіл фінансування між регіонами нічим не регул т ся і залежит
від суб ктивного рі ення керівництва олов
У

АР Крим

Зображення 6. озподіл житлови потреб ві с ковослужбовців по регіона

Наказ М У
ро затвердження нструкції про організаці
ни та членів ї сіме жилими примі еннями від
листопада
12
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року

ил Украї-
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У середн ому від
до
черги закриват ся ля ом від кодування вартості ре та припада на готове житло13 е ме анізм
досит ефективни проте він призводит
до розбалансованості системи оскіл ки
ві с ковослужбовці ста т у чергу в міста
з біл о вартіст житла за кв м У листі від олов У одаток
зазначено о
нструкція про організаці забезпечення
віс ковослужбовців бро ни
ил України
і членів ї сіме жилими примі еннями
Наказ Міноборони від
передбача квартирни облік ві с ковослужбовців не за ї побажаннями а за місцем
про одження ві с кової служби ринагідно слід зазначити о бажання про переведення на службу у великі міста у тому числі
за допомого корупці ни зв язків пов язане з тим о згідно зі згадано нструкці
ві с ковослужбовці ста т на квартирни
облік за останнiм місцем про одження ві с кової служби

і с ковослужбовці не задоволені закритіст процесів
о стосу т ся адміністрування житлови черг і цілком вмотивовано
бачат у ни корупці ні ризики пов язані
з у валенням рі ен У жовтні
року
один ві с ковослужбовец навіт подав
позов проти олов
У
озглянув и
матеріали справи суд вирі ив зобов язати иївс ке квартирно експлуатаці не
управління протягом одного місяця з дати
набрання чинності постаново суду надати офіці ну публічну суспіл но важливу
інформаці про стан квартирного обліку
та резул тати розподілу житла у иївс кому гарнізоні за період
роки
ро те
о чинні ме анізми будівництва
і розподілу житла якими послугову т ся
олов
У не прац
т свідчит також і
висновок а ункової палати за
рік:

наслідок неналежного реагування керівництва ін и посадови осіб Міноборони
на рекомендації надані у висновка
олегії а ункової палати відчутни позитивни змін у системі використання б джетни ко тів передбачени на будівництво
придбання житла для ві с ковослужбовців
України не відбулося сну ча система у валення та контрол за виконанням управлінс ки рі ен
одо інвестиці ної діял ності будівництва і придбання житла для ві с ковослужбовців не сприяла
ефективному використанн б джетни ко тів та реал ному розв язанн житлової
проблеми безквартирни ві с ковослужбовців прострочена дебіторс ка заборгованіст у сумі понад
млн грн стала фактично безнаді но
омплексна програма
забезпечення житлом ві с ковослужбовців затверджена постаново
абінету Міністрів України від
яка застаріло і не вирі у нагал ни проблем
забезпечення житлом ві с ковослужбовців оскіл ки визначені в ні показники нереал ні а за оди ме анізми і джерела для ї виконання недостатні або відсутні У
резул таті таки ді
о містят ознаки корупції незаконно перера овано на ра унки комерці ної структури ко ти а державному б джету завдано збитків на біл
як
млн гривен

13

Наприклад у
:

році це показник становив

сім я з
джерело: іла книга Міністерства оборони України
ереглянуто у вересні

глава
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РОЗДIЛ ДРУГИЙ:
У

НН

НН

об зрозуміти пер опричини проблеми житлового забезпечення українс ки
ві с ковослужбовців необ ідно вивчити
структуру оловного квартирно експлуатаці ного управління бро ни
ил України та ін и підрозділів М У залучени
до процесу У ц ому розділі опису т ся

У

М

Н

структуру олов
У та ін и підрозділів: департаменту фінансів департаменту
державни закупівел департаменту внутрі н ого аудиту та головного управління
оборонного та мобілізаці ного планування
соблива увага приділя т ся корупці ним ризикам та практикам

2.1 оловне квартирно експлуатаці не управління
України олов
У та підпорядковані підрозділи
вартирно експлуатаці на вертикал
У
склада т ся з таки елементів: оловне
квартирно експлуатаці не управління
п ят територіал ни квартирно експлуатаці ни управлін квартирно експлуатаці ні відділи частини квартирні служби
ві с кови частин
і підрозділи об днані в і рар ічну структуру они відповіда т за облік та використання фондів та
земел оборони те нічну експлуатаці казарменно житлового фонду та комунал ни
споруд
загал нові с кове будівництво

бро ни

ил

і капітал ни

ремонт ві с кови об ктів
17
капітал не будівництво та придбання житла
соціал ні питання: облік осіб які ма т
право на житло розподіл житлової пло і
б джетне планування фінансування та
контрол за використанням ко тів матеріал но те нічне забезпечення
У розквартирування та те нічни нагляд
ертикал ма три рівні управління і чотири рівні утримання фондів

Зображення 7. ериторіал на структура квартирно експлуатаці ни підрозділів М У

Наказ М У
ро затвердження положення про організаці квартирно експлуатаці ного забезпечення бро ни
ил України від липня
року
Наказ М У
ро затвердження положення про оловне квартирно експлуатаці не управління бро ни
ил
України від
серпня
року
17
гідно з частино друго статті
джетного кодексу України в законі про ержавни б джет України видатки та
кредитування за головними розпорядниками ко тів державного б джету ма т бути деталізовані за програмно класифікаці видатків та кредитування державного б джету за групами функціонал ної класифікації видатків та кредитування
б джету та окремими категоріями економічної класифікації видатків б джету і класифікації кредитування б джету
во черго відповідно до пунктів і частини пер ої статті
джетного кодексу України б джетна класифікація
це дине систематизоване згрупування до одів видатків кредитування фінансування б джету боргу відповідно до
законодавства України та міжнародни стандартів б джетна програма сукупніст за одів спрямовани на досягнення
диної мети завдан та очікуваного резул тату визначення та реалізаці яки зді сн розпорядник б джетни ко тів
відповідно до покладени на н ого функці
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оловне квартрино експлуатаці не управління організову роботу пов язану з будівництвом ві с кови об ктів експлуатаці
і ремонтом фондів ві с кови
містечок забезпечу використання земел ни ділянок олов
У утриму т ся
за ра унок загал ної чисел ності
У і

підпорядкову т ся заступнику Міністра
оборони України18 у питання ві с кового
політичного та адміністративного керівництва і заступнику енерал ного табу
У у питання ві с кового керівництва
та потреб
У

Зображення 8.

олов У відповіда за:
• квартирно експлуатаці не забезпечення
• розвиток системи те нічної експлуатації казармено житлового фонду та комунал ни споруд
• розквартирування надання на праві
оперативного управління будівел і споруд та надання на праві пості ного користування земел ни ділянок для підтримання ві с к сил у високі бо ові
та мобілізаці ні готовності

•

•

ідпорядкування олов

У

реалізаці державної політики із забезпечення житлом ві с ковослужбовців
У
осіб звіл нени з ві с кової служби в запас
або відставку членів ї ні сіме які мат право на отримання житла за ра унок
М У19
формування і виконання співвиконавцем б джетни програм підпрограм у
системі фінансового забезпечення потреб
У за функціонал ними напрямами діял ності з постачання придбання това-

Наказ
М У
ро затвердження положення про оловне квартирно експлуатаці не управління бро ни
ил
України від
серпня
року
19
Наказ
М У
ро затвердження положення про організаці квартирно експлуатаці ного забезпечення бро ни
ил України від липня
року
20
Наказ М У
ро затвердження положення про оловне квартирно експлуатаці не управління бро ни
ил
України від
серпня
року
18
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рів робіт та послуг20
ериторіал ні квартирно експлуатаці ні
управління територіал ними органами
ві с кового управління
У они відповіда т за реалізаці у ві с ка сила
дислоковани у межа відповідал ності
територіал ного квартирно експлуатаці ного управління державної ві с ково те нічної політики з питан квартирно експлуатаці ного забезпечення з мето
підтримання ві с к сил у стані високої
бо ової та мобілізаці ної готовності
вартирно експлуатаці ні відділи частини зді сн
т безпосередн квартирно експлуатаці не забезпечення ві с кови
частин дислоковани у межа сво ї відповідал ності они підпорядкову т ся
У
за територіал ним принципом
питан
використання фондів і територі ві с кови
містечок
викону т накази розпорядження начал ника гарнізону

відповіда т за облік та утримання фондів ві с кови містечок та земел ни ділянок
о зна одят ся у сфері
управління М У
зді сн
т
кіл кісни облік будівел споруд інженерни мереж які належат державним
казенним підпри мствам організаціям
і установам крім б джетни установ
о
зна одят ся у сфері управління М У та ведут документаці і бу галтерс ки облік
рім того
забезпечу т безперервну роботу систем централ ного опалення казарменого фонду ві с кови містечок
в опал вал ни період21
ажливо
о квартирно експлуатаці ні
служби ві с кови частин зді сн
т утримання житлового фонду ві с кови частин
при яки вони створені як інтегровані структурні підрозділи обто в системі житлового
забезпечення М У існу три рівні управління і чотири рівня утримання фондів

Квартирно-експлуатацiйнi послуги вiйськових частин надаються через наступнi схеми 22.
ема :

ема

згідно з рі енням міністра оборони України :

истеми забезпечення квартирно експлуатаці ни послуг

Зображення 9.

оча на пер и погляд ці системи можут
виглядати простими та ефективними
біл
детал ни аналіз ли е олов
У
станом на початок
року свідчит
о
це б рократична
с ил на до корупції
структура яке забира багато ресурсів
к
видно з організаці ної с еми олов
У до

Наказ М У
ил України від
22
Наказ М У
ил України від
21

керівництва підрозділу в одит пер и
заступник начал ника і головни інженер
при ц ому
іст допоміжни відділів
підпорядкову т ся напряму начал нику
е свідчит про велики обсяг контрол ни
повноважен керівника

ро затвердження положення про організаці
липня
року
ро затвердження положення про організаці
липня
року

квартирно експлуатаці ного забезпечення бро ни
квартирно експлуатаці ного забезпечення бро ни
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Зображення 10.

рганізаці но

татна структура олов

У

рім того
іст допоміжни відділів склада т ся з дев яти вза мопов язани управлін
при ц ому одні управління не ма т підпорядковани відділів ін і ма т три чотири

Зображення 11.

сновні підрозділи олов

У
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к видно зі с еми олов
У ма велику
і складну структуру
огляду на нестачу
житлови ресурсів та заборгованіст із
житлового забезпечення очевидно о система незважа чи на сві чимали розмір прац
вкра неефективно оча тут

і не наведено організаці ну структуру та
зв язки між територіал ними
У
та
ві с кови частин можна
спрогнозувати
о ситуація із житловим
забезпеченням приблизно однаково у
мас таба усі ї країни

2.2 н і структурні підрозділи Міністерства оборони України
задіяні в системі
истема житлового забезпечення М У не
обмежу т ся вертикалл квартирно експлуатаці ни підрозділів
ідповідно до
чинного законодавства до неї в одят
е чотири підрозділи М У: департамент фінан-

Зображення 12.

сів департамент державни закупівел департамент внутрі н ого аудиту та головне
управління оборонного та мобілізаці ного
планування
У ц ому розділі описано ї
основні функції

ема вза модії олов

У з ін ими структурними підрозділами

У

епартамент фінансів М У
епартамент фінансів М У відповіда за
реалізаці державної політики з питан
фінансового забезпечення
У е підрозділ уповноважени на моніторинг виконання ко торису М У аналіз системи фінансового забезпечення та підготовку пропозиці
з її удосконалення ін також організу забезпечення М У б джетними асигнуваннями формування б джетного запиту на
рік
о плану т ся та наступні два роки
ого супроводження в органа виконавчої
і законодавчої влади епартамент підпорядкову т ся М У в питання фінансової
та б джетної звітності
ажливо
о він
відповіда не ли е за зді снення центра-

лізовани розра унків та фінансування
розпорядників ко тів нижчого рівня але
повне та сво часне в межа затверджени
асигнуван забезпечення ко тами діял ності структурни підрозділів М У установ та ві с кови частин зара овани на
фінансове забезпечення
еличезна заборгованіст із житлового забезпечення виклика запитання про ефективніст роботи департаменту фінансів
М У акож під питанням чи були розроблені і впроваджені всі необ ідні нормативно правові акти в ці сфері
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епартамент державни закупівел М У

ідповідно до оложення про епартамент
державни закупівел та постачання матеріал ни ресурсів Міністерства оборони
України
ого основними завданнями
:
•

органiзацiя та проведення комітетом з
конкурсни торгів закупівел для потреб
У

•

отримання від структурни підрозділів М У та органів ві с кового управління
У пропозиці до річного плану
закупівел та змін до н ого заявок та
документів з організації та проведення процедур закупівел висновків про
відповідніст пропозиці конкурсни
торгів цінови пропозиці учасників
процедур закупівел те нічним та іним вимогам встановленим документаці
конкурсни торгів запитом цінови пропозиці

•

•

•

оперативна взаемодiя зі структурними
підрозділами М У та органами ві с кового управління
У з питан забезпечення організації та проведення
процедур закупівел
оприлюднення необхiдної iнформацi ї
про процедури закупiвель у засоба
масової інформації та мережі нтернет
пiдготовка та подання звiтних документiв про зді снення процедур закупівел до установ і організаці за формами
та в терміни визначені законодавством у

сфері державни закупівел
•

пiдготовка та ук ладання договорiв
контрактів та угод на закупівл та
постачання матеріал ни ресурсів у
тому числі для виконання мобілізаці ни завдан та в особливи період
далі правочинів у межа надани
повноважен відповідно до визначени
потреб у межа ко тів передбачени
державним б джетом України

•

контроль за виконанням зазначени
правочинів

•

фiнансово-економiчне супроводження
правочинiв та розра унки з постачал никами надавачами послуг виконавцями робіт на постачання матеріал ни ресурсів23

гідно з ви езазначено постаново до
основни завдан департаменту державни закупівел М У в частині пов язані
з діял ніст
олов
У належит :
•

забезпечення постачання матерiальних ресурсiв згідно з потребами визначеними енерал ним табом
Ув
межа ко тів передбачени
ержавним б джетом України

•

органiзацiя забезпечення ЗСУ товарами i послугами тилового призначення
в особливи період

оложення про епартамент державни закупівел та постачання матеріал ни ресурсів Міністерства оборони України
затвердженого наказом Міністерства оборони України
від
травня
року
23
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епартамент внутрі н ого аудиту М У
епартамент внутрі н ого аудиту М У поділя т ся на п ят територіал ни підрозділів: иївс ки
ернігівс ки
інниц ки
вівс ки та дес ки
а винятком
иївс кого кожен підрозділ відповіда за
декіл ка областе
інниц ки
чотири
ернігівс ки та
вівс ки
сім

•

гідно з оложенням про епартамент
внутрі н ого аудиту Міністерства оборони України ого основнмим завданнями у
частині пов язані з діял ніст
олов
У
попередження правопору ен
епартамент ма на меті надання об ктивни
і незалежни висновків і рекомендаці
пропозиці
спрямовани на:

епартамент внутрі н ого аудиту відігра
важливу рол у виявленні системни проявів корупції у системі житлового забезпечення ві с ковослужбовців та визначенні
ля ів вдосконалення системи ро це вже
згадувалося в пер ому розділі коли
олся
про висновки департаменту стосовно заборгованості М У по житловому забезпеченн

•

користання М У енерал ним табом
У ін ими підконтрол ними суб ктами фінансови та матеріал ни ресурсів
запобігання виникненн помилок чи
ін и недоліків у діял ності М У енерал ного табу
У ін и підконтрол ни суб ктів

запобігання фактам незаконного неефективного та нерезул тативного ви-

оловне управління оборонного та мобілізаці ного планування
оловне управління оборонного та мобілізаці ного планування
структурним
підрозділом
У
о ого основни завдан у частині пов язані з діял ніст
олов
У належат :
•

•

органiзацiя оборонного планування
у
У розробка документів середн острокового і короткострокового оборонного планування
контроль виконання заходiв середн острокового і короткострокового оборонного планування

•

пiдготовка пропозицiй начал нику енерал ного табу з коригування оборонни програм і планів

•

вiдпрацювання пропозицiй з формування б джетного запиту та розподілу
ко тів у частині
о стосу т ся енерал ного табу

•

надання iнформацi ї начал нику енерал ного табу про стан використання ко тів

омісія з перевірки стану житла
ля забезпечення українс ки ві с ковослужбовців якісним житлом керівник
структурного підрозділу відповідал ного
за виконання б джетної програми будівництва придбання житла створ
комісі
ідповідно до п
орядку роботи
конкурсної комісії
комісія створ т ся
для перевірки те нічного та якісного стану
квартир у житлови будинка запропоно-

вани учасниками конкурсу
огляду на плачевни стан житлового забезпечення українс ки ві с ковослужбовців цілком логічно спробувати зрозуміти
причини такої ситуації зокрема ті о стосу т ся структури та повноважен роботи
комісії ля забезпечення прозорості роботи
конкурсної комісії пропону т ся розробити

Чернiгiвський: ернігівс ка умс ка олтавс ка арківс ка уганс ка онец ка еркас ка Вiнницький: иївс ка
мел ниц ка інниц ка
итомирс ка Львiвський:
вівс ка акарпатс ка олинс ка івненс ка ернопіл с ка
вано ранківс ка ернівец ка Одеський: дес ка Миколаївс ка іровоградс ка апоріз ка ніпропетровс ка
оложення про епартамент внутрі н ого аудиту Міністерства оборони України затвердженого наказом Міністерства
оборони України
від
травня
року
Наказ М У
ро затвердження орядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозиці
одо закупівлі квартир на умова па ової участі та на вторинному ринку в регіона України від червня
року
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та оприл днити регламент порядок роботи оприл дн вати у відкритому доступі
інформаці про плани та резул тати роботи її склад то о о складу комісії повинні
в одити представники ві с ковослужбовців для яки закупову т ся житло кл чення до її складу наприклад представників командуван чи секретарів членів
житлови комісі
о зді сн
т розподіл
квартир між ві с ковослужбовцями чи сами ві с ковослужбовців та представників громадс кості підви ит прозоріст її
роботи і посилит громадс ки контрол
иконання функці які зді сн
така комісія може бути покладено на сторонн незалежну професі ну організаці в галузі
неру омості
ака оцінка буде біл
об ктивно ніж робота внутрі н ої комісії

отримани внаслідок реконструкції об кта
будівництва конкурсно комісі
не розглядатимут ся та будут від илені
е нічні вимоги також містят умови про
встановлення в квартира нови санітарно те нічни приладів електричного обладнання опал вал ни приладів то о
а як о квартира експлуатувалася власником то всі ці прилади ма т бути замінені на нові
ака норма не гаранту
о
будут встановлені якісні нові прилади або
якісні і за попередні
асто значення ма
виробник та якіст приладів а не ї новизна
е ж саме стосу т ся якості оздобл вал ни робіт зокрема таки елементів як
двері та вікна
рім того закупівлі житла на вторинному ринку і через ме анізми па ової участі тобто ля ом інвестування в об кти
незавер еного будівництва регул
т ся одні
і ті
ж тендерно процедуро
ричини такого зведеного під оду не зрозумілі адже вартіст житла в будинку о
буду т ся часто значно мен а ніж у введеному в експлуатаці
ож доціл но організовувати процедури закупівел квартир
на вторинному ринку окремо від процедур
закупівел на умова па ової участі

асто те нічні кіл кісні та якісні вимоги
до об ка закупівел у тендерні документації М У містят ряд вимог о звужу т
дискриміну т можливості деяки учасників ринку ак у п
тендерної документації з веб са ту М У зазначено
о
будинок у якому розта ована квартира
ма бути введени в експлуатаці не раніе
року 27 акож зазначено
о пропозиції учасників одо закупівлі квартир

2.3

орупці ні практики та ризики

основі вибору методів забезпечення житлови потреб ві с ковослужбовців ма лежати ретел ни аналіз ситуації на ринку
неру омості попит на житло в конкретному
регіоні та співвідно ення ціни та якості
Наразі це не так

Не одавня ситуація описана нижче оч і
не розкрива всі недоліки системи проте чудово демонстру її слабкі місця і можливості
для маніпуляці

истема житлового забезпечення українс ки ві с ковослужбовців склада т ся з чисел ни інституці і огорнута та мничіст
чевидно о вона громіздка і застаріла а її
ненаді ні ме анізми стримуван і противаг
створ
т умови для неефективного управління і корупції

рактична ситуація: непрозора процедура відбору керівника олов
У

27

онкурсна документація затверджено
ереглянуто у вересні

ротоколом

ерівник олов У яки підпорядкову т ся заступнику міністра оборони України і заступнику начал ника енерал ного табу
ма дуже ирокі повноваження огляду на
це важливо забезпечити наді ні ме анізми
Н

від

:
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о дозволят призначати на ц посаду доброчесну і відповідал ну л дину
На к а зом н ач а л н и к а
олов
У ві д
було оголо ено конкурс
на замі ення вакантни посад28 зокрема
заступника начал ника олов
У29
ікаво
о оголо ення не відображалося
на головні сторінці са ту чи у ого спеціал ни рубрика на головні сторінці е
ускладнило озна омлення з ним громадс кості і зробило процес відбору непрозорим: про оголо ення фактично могли
дізнатися ли е ті то знав де ого зна ти або були попереджені про конкурс заздалегід
рім того у пору ення пунктів
і
орядку проведення конкурсу
на за няття посад державної служби роектни офіс реформ М У не залучався до
участі в роботі конкурсної комісії та не проводив фа ової експертизи кваліфікаці ни критеріїв до кандидатів на ц важливу посаду30
грудня
року в ці же підрубриці
са ту було опубліковано інформаці про
резул тати конкурсу на за няття вакантної посади в олов
У відповідно до якої
переможцем конкурсу став а н рі
олодимирович яки набрав
бала31 е
резул тат супроводжувався численними
процедурними пору еннями

резул тати мали бути оприл днені не пізні е ніж
жовтня а не грудня
року тобто із запізненням на
календарни днів

ідсутніст належної перевірки
доброчесності кандидатів
У жовтні грудні
року переможец конкурсу на посаду начал ника олов У виконував обов язки директора державного
підпри мства М У
еркас ке будівел но монтажне управління 33 таном на с огодні осподарс ки суд еркас кої області
пору ив справу про банкрутство підпри мства
жовтня
року еркас ка прокуратура з нагляду за додержанням законів
у во нні сфері за фактами вчинення а ном
кримінал ни правопору ен на
посаді керівника
еркас ке будівел но монтажне управління пору ила кримінал ну справу за привласнення розтрату
ма на Наразі трива розслідування обто переможец конкурсу підозр ваним у
корупці ному правопору енні у житлові
сфері
У липні
року а н
звіл нився
з ви езгаданого державного підпри мства
та пі ов на підви ення на посаду начал ника оділ с кого управління капітал ного будівництва Міністерства оборони
України37

ору ення строків оголо ення
резул татів конкурсу

рім того не було проведено перевірки
ма нового стану кандидата38

ідповідно до пункту
орядку проведення конкурсу резул тати оприл дн т ся не пізні е ніж протягом
календарни днів з дня публікації оголо ення
про проведення такого конкурсу32
тже

аким чином на посаду начал ника олов
У відповідал ного за виконання
б джетної програми за
удівництво придбання житла для ві с ковослужбовців бро ни
ил України

Наказ начал ника олов У
від
серпня
:
ереглянуто у вересні
:
я інформація була опублікована
серпня
року о :
:
на са ті М У в рубриці іял ніст
підрубрика На і конкурси
30
останова МУ
п
ро затвердження орядку проведення конкурсу на за няття посад державної служби від
березня
року
31
нформація про резул тати конкурсу
п:
:
ереглянуто у вересні
32
останова МУ
ро затвердження орядку проведення конкурсу на за няття посад державної служби від
березня
року
33
од
У
права
дини ре стр досудови розслідуван
таття
римінал ного кодексу України
37
од
У
38
нформація надана консул тантом Н
авлом а ком
28
29

30
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з б джетом на
рік
признача т ся л дина:

тис грн

•

яко легко маніпул вати через її фінансови стан
ля ом антажу чи
підкупу

е випадок підтверджу
о чинні процедури створ
т поле для корупці ни
практик та маніпуляці і виклика т запитання одо порядку призначення на керівні посади

•

яка ма досвід керування організаціями з негативно бізнес історі
вкл ча чи розтрати і банкрутство

Наведені факти не ли е підрива т довіру
але на жал виправдову т недовіру громадс кості до Міністерства оборони України

•

яка була призначена за резул татами
непрозорого конкурсу з тучно обмежено конкуренці
та пору енням строків оголо ення ого резул татів

У частині другі ц ого дослідження детал но розгляда т ся системні проблеми і наводят ся рекомендації для ї н ого вирі ення
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РОЗДIЛ ТРЕТIЙ:
Н

У
Н
М Н

Н

У

3.1 Ме анізми забезпечення потреб
Наразі Міністерство оборони України використову два ме анізми забезпечення
житлови та інфраструктурни потреб ві с кови :
ля об ктів житлового призначення
службове та індивідуал не житло
ля об ктів ві с кового спеціал ного
та соціал но кул турно побутового призначення казарми
таби ду ові контрол но пропускні пункти гаражі то о
інансування ци об ктів зді сн т ся за
двома різними програмами:
та
оча ме анізми реалізації програм відрізня т ся вони ма т спіл ну
мету: забезпечити потреби ві с кови у
житлі та ін и об кта інфраструктури
рограма житлового забезпечення апітал не будівництво та придбання житла
о опл такі види діял ності:
•
•
•
•
•

нове будівництво об ктів житлового
призначення
реконструкція об ктів загал нові с кового призначення пі д житлові
об кти
купівля житла на вторинному ринку та
на умова па ової участі
гро ова компенсація ві с ковослужбовцям за належне ому примі ення
договори спіл ної діял ності інвестиці ні договори

рограма житлового забезпечення
агал нові с кове будівництво і капітал ни ремонт ві с кови об ктів
:
•
•
•

гро ова компенсація за підна ом житла
нове будівництво об ктів загал нові с кового призначення
реконструкція реставрація поточни
та капітал ни ремонт об ктів загал нові с кового призначення

•

передача об ктів ін и органів виконавчої влади до сфери управління М У

ажливо: поняття капітал ного будівництва реконструкції об ктів
У вкл ча передпроектні проектні будівел ні
монтажні пусконалагоджувал ні роботи
они проводят ся на підставі таки нормативно правови актів:
• об кти житлового призначення
ерелік яки затверджу т ся наказом М У
та погоджу т ся Міністерством фінансів України
• об кти ві с кового спеціал ного та
соціал но кул турно побутового призначення
лани які затверджу т ся
Міністром оборони України39
ереліки житлови об ктів та лани капітал ного будівництва на відповідни рік
розробля т ся олов
У на підставі затвердженого ко торису М У ажливо о
олов
У зді сн
попередні і поточни
контрол за фінансуванням капітал ного
будівництва реконструкції об ктів
У
одночас функції замовника капітал ного будівництва реконструкції всі об ктів
У поклада т ся на олов
У територіал ні управління капітал ного будівництва У
установи та організації М У та
У на підставі довіреності міністра оборони України а також територіал ні
У
згідно з ї німи положеннями
к будівництво так і закупівлі житла для
ві с ковослужбовців
У на вторинному
ринку та через ме анізми па ової участі
детал ні е це питання буде розглянуто в
наступному розілі регул
т ся орядком
використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво придбання житла для ві с ковослужбовців
осіб рядового і начал ниц кого складу

Наказ М У
ро затвердження оложення про організаці капітал ного будівництва реконструкції об ктів
У ві с кового спеціал ного житлового та соціал но кул турно побутового призначення
від
листопада
року
Наказ М У
ро затвердження оложення про організаці капітал ного будівництва реконструкції об ктів
У ві с кового спеціал ного житлового та соціал но кул турно побутового призначення
від
листопада
року
останова МУ
ро затвердження орядку використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво
придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу
від
грудня
р
39
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У
році фінансування програми зі спорудження житла
було
передбачене на рівні
тис грн

труктура розподілу ци ко тів зображена нижче

тис грн
Усього:

751 022,90

У тому числі:
на будівництво
реконструкці
житлови об ктів
на придбання
житла на
вторинному ринку
та на умова
па ової участі

31%

40%

гро ова компенсація ві с ковослужбовцям за належне
їм житлове приміення

29%

Зображення 13.

На капітал не будівництво та ремонт інфраструктури у
році передбачалося фінансування розміром
тис грн
крім будівництва та реконструкції ця
стаття також передбачала витрати на екс-

3.2

труктура розподілу витрат

плуатаці та обслуговування будівел та
споруд о належат
У та оренду житла
для ві с ковослужбовців роте інформація про структуру таки видатків відсутня

ендерні процедури

Ус ого за
рр було оголо ено
процедур з яки на час проведення ц ого дослі дження було завер ено
або
процедур
роте рівен змагал ності закупівел виклика
сер озні запитання

озпорядження МУ
р
ро розподіл ко тів передбачени у державному б джеті за програмо
ництво придбання житла для ві с ковослужбовців бро ни
ил України на
рік від
березня
одаток

року

удів-
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Зображення 14. піввідно ення тендерів та учасників

наліз показав
о з усі договорів укладени за резул татами процедур закупівел
близ ко
ї н ої вартості розподілено між чотирма компаніями:
•
•
удівел на компанія
рогресте буд
•
інниц ка будівел на компанія
•
Україна

4%
11%

Україна
9%

удівел на компанія
рогресте буд
інниц ка будівел на
компанія

61%
15%

4%
11 %
9%
15 %

Зображення 15. озподіл тендерів за учасниками

к видно з ц ого зображення на ре ту компані припада
тендерів проте частка
кожної з ни становит мен е ніж
На суму
На суму
На суму
На суму

грн
грн
грн
грн

одаткової перевірки потребу рівен конкуренції в ци процедура та кінцеві бенефіціари зазначени компані
крім
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недобросовісної конкуренції та розтрати
ко тів тут виника т ризики неплатоспроможності контрагента елики обсяг
зобов язан за договорами сконцентровани
в одни рука
це створ
високи
ризик ї невиконання

Назва компанії
удівел на компанія
рогресте буд

ля прикладу ви езгадані компанії на
дату проведення аналізу ма т контрактні
зобов язання не ли е перед Міністерством
оборони України але перед ін ими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

агал на вартіст
зобов язан грн

обовязання перед М У грн

312 937 050,00

299 275 321,99
інниц ка будівел на
компанія
Україна

193 138 696,49

82 400 000,00

Зображення 16. озподіл вартості контрактів

У ці таблиці наведені ли е ті зобов язання о потрапля т під ді
акону України
ро публічні закупівлі На жал інформація про укладені угоди з контрагентами
закупівлі яки не о опл
т ся цим законом відсутня
ажливо
о компаніям
які берут участ у державни закупівля
не забороня т ся укладати контракти з
приватними компаніями
ри ц ому компанії учасники державни закупівел не
зобов язані подавати інформаці про приватні контракти а це могло б знизити ризики конфлікту інтересів та невиконання

3.3

договірни зобов язан перед Міністерством
оборони України Учасників тендерів варто
зобов язати надавати виробничі програми минули років
е допоможе скласти
уявлення про ї ні виробничі потужності
акож варто запитувати інформаці про
поточні зобов язання за укладеними договорами на дату подачі пропозиці
омпанії о вичерпали сво виробничу спроможніст за ра унок уже укладени договорів
повинні дискваліфікуватися як такі
о
ма т високи ризик зриву виконання
контрактни зобов язан

ланування капітал ного будівництва

удівництво в
У організовано відповідно
до оложення про організаці капітал ного будівництва реконструкції об ктів
У
ві с кового спеціал ного житлового та соціал но кул турно побутового призначення

далі
оложення
оно визнача порядок
капітал ного будівництва та розподіл функці між учасниками процесу під час планування проектування зді снення та фінансування будівництва

Наказ М У
ро затвердження оложення про організаці капітал ного будівництва реконструкції об ктів
ві с кового спеціал ного житлового та соціал но кул турно побутового призначення від листопада
року

У
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ля програми житлового будівництва та
програми капітал ного будівництва об ктів загал нові с кового призначення різниця поляга в назва документів які по
свої суті планами капітал ного будівництва
ерелік об ктів житлового будівництва і лан капітал ного будівництва
відповідно

У
до фінансування в конкретному
році часто не вра ову т ся фа івцями
олов
У у фінал ні версії ереліку
житлови об ктів які передбача т ся фінансувати за ра унок ко тів б джетної програми
•

ідсутня скоординована робота територіал ни
У
та У
над
потребами забезпечення житлом иявлено значну кіл кіст об ктів о були
запропоновані територіал ними
до фінансування реконструкції
проте вони не були вкл чені до плану
фінансування на
рр

•

ормування ереліку житлови об ктів які передбача т ся фінансувати за
ра унок ко тів б джетної програми
кожен рік зді сн т ся за принципом осво ння витрачання виділени ко тів а не вирі ення
проблеми потреби в житлі у відповідному регіоні

оложення переважно посила т ся на закони та підзаконні акти о регул
т капітал не будівництво та фінансування за
державні ко ти
оложення не торка т ся чисел ни питан
о виника т на етапі планування
капітал ного будівництва зокрема:
•

яким чином та за якими принципами
розробля т ся перспективні плани капітал ного будівництва

•

за якими критеріями встановл
пріоритетніст проектів у плана

•

о саме ма т погодити в плана заступник міністра оборони України начал ник енерал ного табу та командування видів
У

•

т ся

за якими принц ипами обира т ся
об кти для фінансування у випадку
коли видатки затверджені державним
б джетом нижчі за попередні плани
капітал ного будівництва

рак чітки процедур сприя суб ктивному у валенн управлінс ки рі ен і
як наслідок корупції
а івці роектного офісу реформ М У та олов
У проаналізували всі
об ктів незавер еного будівництва наявні на то час у М У
так звані пере ідні об кти незавер еного
будівництва
об визначити ті з ни
о
можут бути добудовані введені в експлуатаці та передані ві с ковослужбовцям
у
році а також визначити основні
прогалини в системі У резул таті аналізу
було виявлено низку проблем порядку та
процесів капітал ного будівництва а саме:
•

ормування переліку об ктів та сум
фінансування за
кожного року відбува т ся суб ктивно

•

ланові суми а іноді об кти які пропону т керівники територіал ни

роблеми про які не було зазначено у листі до заступника міністра оборони України але наявніст яки підтверджу т фаівці роектного офісу реформ М У:
•

начна частина об ктів незавер еного будівництва
о перебува на обліку
М У фактично ому не належат або
вже забудовані ін ими забудовниками
роте М У продовжу обліковувати ї
оскіл ки рані е за ними були понесені
витрати У ці ситуації потрібно у вал вати рі ення про списання понесени
витрат та викл чення об ктів з переліку
або про початок позовної роботи з мето
від кодування збитків

•

инна система управління не дозволя
активно реалізовувати таку кіл кіст
проектів тому біл
іст об ктів стоят
на місці

•

о ти передбачені державним б джетом на рік фактично розподіля т ся
невеликими сумами на багато об ктів
незавер еного будівництва фа івцями
олов
У при розробці річни планів
е відбува т ся тому
о олов
У
перестра ову т ся від ризику невикористання ко тів на кінец року та по-

Наприклад: акон України
ро публічні закупівлі
при зді сненні закупівел проектно ви укувал ни робіт товарів
робіт та послуг з будівництва ержавні будівел ні норми для проектно ви укувал ни та будівел ни робіт постанови
абінету Міністрів України то о
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вернення ї до б джету
о дорівн
невиконанн планови показників діял ності олов
У
роте як о об кт
заплановано до введення в експлуатаці у поточному році але на кінец
року ц ого не станет ся це не тягне за
собо жодни санкці для посадовців
олов
У ли е для підрядників
•

Низ ка якіст послуг о нада т ся територіал ними У
ричино ц ого
може бути те
о ї закупівля зді сн т ся не на загал ни засада відповідно до акону України
ро публічні
закупівлі а через директивне замовлення територіал ному У

вати олов
У до виконання плану будівництва а не осво ння
б джетни ко тів
роцедуру розробки планів
та встановлення пріоритетів для кожного
об кта слід формалізувати оприл днити роекти планів будівництва також мат бути доступними для громадс кості
истему управління проектами капітал ного будівництва потрібно змін вати докорінно екоменду т ся залучати до управління
проектами зовні ні незалежні професі ні
організації а не доручати ц відповідал ну
роботу У
у директивному порядку

У зв язку з цим рекоменду т ся стимул -

3.4

оговори з підрядниками

ксперти роектного офісу реформ М У
зазнача т
о формул вання тендерної
документації договорів на закупівл робіт з капітал ного будівництва та договорів
підряду непрозорими они не визначат можливи наслідків для підрядника в
разі виникнення нестандартни ситуаці
а в деяки випадка створ
т можливіст для у валення суб ктивни рі ен
посадовими особами М У а сприяння
роектного офісу реформ М У в договори
підряду та тендерну документаці були
внесені численні зміни
о унеможливл т подібни суб ктивізм роте подекуди
такі формул вання довелося зали ити

е пов язано з особливіст б джетного
процесу та відсутніст нормативно правови актів о встановл
т пріоритетніст
проектів ля зниження корупці ни ризиків рекоменду т ся викл чити з договорів підряду всі положення
о створ
т
можливості для суб ктивного у валення
рі ен
итання які не можут бути врегул овані на етапі підписання договору
як такі
о залежат від б джетного процесу чи ін и факторів слід врегул вати
внутрі німи порядками чи регламентами
М У та передбачити в тексті договорів посилання на ці акти

3.5 Участ ві с ковослужбовців в у валенні рі ен
е одна проблема виявлена під час аналізу нормативно правової бази з питан капітал ного будівництва поляга у тому
о
ві с ковослужбовці не ма т жодни можливосте впливати на у валення управлінс ки рі ен на буд яки стадія капітал ного будівництва
омандири ві с кови
структурни одиниц не берут участі ані в
плануванні капітал ного будівництва ані
в нагляді за ого зді сненням ані в принятті готового до експлуатації об кта к
наслідок збудовані об кти не відповіда т

потребам ві с ковослужбовців
ак сталося при будівництві табу ил спеціал ни
операці
роте офіці но жоден з ві с кови
командирів не відмовився при мати будівлі оскіл ки на ї н думку кра е отримати
оча б ос аніж зовсім нічого
і с кові командування та командири повинні отримати права та обов язки в межа
капітал ного будівництва об мати можливіст впливати на відповідніст ма бутні
об ктів своїм потребам та вимогам
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3.6

орупці ні практики та ризики

Неефективне використання б джетни
ко тів
ксперти роектного офісу реформ М У
проаналізували ефективніст використання
б джетни ко тів на забезпечення житлом
ві с ковослужбовців
У на прикладі проекту будівництва
квартирного житлового будинку по вул отовс кого
у місті
еркаси
очаток виконання проектно виукувал ни робіт дату т ся
роком
роте в
рр фінансування об кта
не зді сн валося і будівництво розпочалося ли е у
р
У
тіст

році початкова прогнозована вареконом будівництва об кту становила
млн грн
ланова вартіст будівництва об ктів М У прив язу т ся до показників опосередкованої вартості спорудження
житла в регіона України і показники затверджу т ся Міністерством регіонал ного
розвитку та використову т ся як орі нтир
для фінансування будівництва за б джетні
ко ти
ерез зміни рекомендованої Міністерством
регіонал ного розвитку опосередкованої
вартості спорудження житла протягом
рр планова вартіст будівництва
неодноразово перера овувалася ак на початок
року вона становила
млн
грн
млн грн а вже на початку
року
млн грн
стання цифра склада т ся з суми фактично понесени
витрат за даними обліку ентрал ного У
млн грн та оціночної вартості заверення будівництва згідно з розподілом котів за
на
рік
млн грн
ідповідно до проведени індексована вартіст уже понесени витрат на початок
року становит
млн грн
к о об кт
був би добудовани до кінця
року за передбачені у
році
млн грн то індексована вартіст ц ого об кту складала б
млн грн

ло а квартир у ц ому будинку склада
кв м тже індексована вартіст спорудження кв м житла на кінец
року
складала
грн кв м а опосередкована вартіст рекомендована Міністерством
регіонал ного розвитку
грн кв м
обто переплата за м кв становила
грн або
порівняно з рекомендовано ціно
к о вра увати витрати понесені М У на
оренду житла для ві с ковослужбовців які
претенду т на квартири у ц ому будинку то розра ункова переплата становитиме
грн кв м або ж
На жал до ц ого розра унку неможливо
вкл чити витрати на утримання управлінс кого персоналу олов
У оскіл ки вони
не розподіля т ся між поточними проектами аким чином
об підви ити ефективніст використання б джетни ко тів
посадовці олов У повинні керуватися насамперед даними з ринку неру омості в регіона України ри у валенні управлінс ки
рі ен слід вра овувати строк будівництва
об ктів в умова системи управління
о
склалася в М У та коригувати розра унки
з ура уванням прогнозів зміни індексу споживчи цін они повинні вра овувати непрямі та накладні витрати
М У рекоменду т ся запровадити розподіл
непрями витрат між поточними проектами
для отримання реал ної картини ефективності використання б джетни ко тів на
капітал не будівництво
рак прозорості в стратегічному плануванні
призводит до проявів неналежного впливу
повідомлен у М у тому числі на офіці ному са ті М У відомо о с огодні ведет ся
активна діял ніст з розбудови ві с кової інфраструктури та житла: будівництво ві с кови
містечок у Миколаївс кі та
вівс кі областя будівництво житлови об ктів плани зі
спорудження
житлового комплексу в
області України для розмі ення особового скла-

Наказ ержавного омітету України з будівництва та ар ітектури
ро затвердження орядку визначення та показників
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
від
вересня
р
озпорядження МУ
ро розподіл ко тів передбачени у державному б джеті за програмо
удівництво
придбання житла для ві с ковослужбовців бро ни
ил України на
рік
р від
березня
року
ажливо о це ли е абсол тні витрати я сума не вра ову індекс зміни споживчи цін та ін і непрямі витрати ля
формування коректни висновків були зді снені розра унки та приведено вартіст понесени та заплановани на поточни
рік витрат до одні ї дати кінец
року з ура уванням фактичного індексу інфляції та прогнозу Міністерства фінансів
України до кінця
року

38

Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України: ризики та рекомендації

ду
У то о роте інформація про стратегічні документи стратегії концепції відповідно
до яки реалізову т ся ці проекти відсутня
к наслідок не зрозуміло чому зді сн т ся
будівництво саме таки об ктів чому саме в
ци регіона чому і які об кти буду т ся в
пер у чергу а які плану т ся збудувати в
ма бутн ому то о е виклика запитання
е тому о
рі ен про державні закупівлі повинні бути по ідними від опубліковани націонал ни стратегічни документів
ідсутніст публічної інформації про документи стратегічного рівня свідчит по пере про те о такі стратегічні документи та
плани як о вони взагалі існу т не про одили публічного обговорення та недоступні
для громадс кості о друге відсутніст документів дозволя резиденту України та керівництву М У і енерал ного табу
Уу вал вати суб ктивні рі ення про черговіст
та пріоритети формування таки планів та ї
реалізації
ак до роектного офісу реформ М У наді
ли два різні проекти переліку об ктів
для фінансування у
році за б джетно
програмо
удівництво придбання житла для ві с ковослужбовців бро ни
ил
України
ер и проект
наді
ов до призначення на посаду заступника начал ника олов У відповідал ного
за ц програму други
після ого призначення они відрізнялися не ли е переліком
об ктів але сумами фінансування
оли
начал ника олов У запитали про ці відмінності він відповів
о на ого думку
други варіант фінансування біл
ефективним і допоможе забезпечити кра и резул тат і біл у кіл кіст квартир
а інформаці профіл ного заступника міністра оборони України надано коли н ому
енерал ному секретар Н
під час ї н ої
офіці ної зустрічі у травні
року на М У
та н ого особисто чинився тиск з боку деяки
народни депутатів України они вимагали
переробити перелік об ктів о планувалися
до будівництва у
році і внести туди об кти
які розта ову т ся на території ї ні виборчи

округів об отримати політични зиск роте
в запропоновани депутатами округа потреба в будівництві була відсутня н і депутати
просили вкл чити до переліку недобудовані
об кти повязани з ними будівел ни компані то о ули ті то погрожував не погодити
перелік запропоновани М У і затверджени
абінетом Міністрів України і таким чином не
дозволити М У використати виділені б джетні
ко ти У разі невикористання ко тів М У буде
публічно звинувачене цими ж депутатами громадс кіст та ві с ковослужбовцями у неефективні роботі

екомендації М У необ ідно розробити публічно обговорити затвердити та впровадити
регламент формування виробничи програм
будівництва житла та інфраструктури ін
повинен базуватися на прозори під ода
та принципа
о унеможливл
т суб ктивізм у визначенні пріоритетів та передбача т ме анізми оприл днення документів
для забезпечення громадс кого контрол
акож рекоменду т ся спростити процедуру
погодження переліку об ктів фінансування
ак чинним законодавством встановлено
о розподіл ко тів за напрямами об ктами за одами зокрема за б джетно програмо
удівництво придбання житла для
ві с ковослужбовців бро ни ил України
зді сн т ся за рі енням
абінету Міністрів України погодженим з
омітетом
У з питан б джету
налогічно орядок використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво
придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу
передбача
о розподіл б джетни ко тів
у
році за б джетними програмами зазначеними у пункті ц ого орядку
зді сн т ся за рі енням абінету Міністрів України погодженим з омітетом
У
з питан б джету
я процедура багаторазового перепогодження нівел
відповідал ніст М У і призводит до надмірного втручання зовні ні
суб ктів у ого діял ніст
о створ умови
корупці ного тиску

авдання
тратегічного оборонного б летеня
озпорядження МУ
р
ро розподіл ко тів передбачени у державному б джеті за програмо
удівництво придбання житла для ві с ковослужбовців бро ни
ил України на
рік від
березня
року
таття
акону України
ро ержавни б джет України на
рік від
грудня
року відповідно
стаття
акону України
ро ержавни б джет України на
рік від
грудня
року
бзац пункту
останови МУ
ро затвердження орядку використання ко тів передбачени у державному
б джеті на будівництво придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу від
грудня
року
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РОЗДIЛ ЧЕТВЕРТИЙ:
НН МУ
Н У
У
инні ме анізми придбання житла на вторинному ринку та через ме анізми па ової
участі нескоординованими та непрозорими
акупівля житла для ві с ковослужбовців
У на вторинному ринку та на умова
па ової участі зді сн т ся відповідно до
орядку використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво
придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу
та орядку роботи конкурсної комісії М У
з відбору пропозиці
одо закупівлі квартир на умова па ової участі та на вторинному ринку в регіона України далі
орядок роботи конкурсної комісії
гідно з розпорядженням МУ
ро розподіл ко тів передбачени у державному б джеті за програмо
на закупівл
житла на вторинному ринку та на умова
па ової участі передбачено
тис
грн
На офіці ному са ті М У містит ся інформація про конкурсну документаці та звіти конкурсної комісії із закупівлі квартир
на вторинному ринку та на умова па ової
участі
днак інформація про підписані
договори умови переможців та стан ви-

4.1

НН
М

Н

М

Н

конання відсутня у публічному доступі
е прямим пору енням вимог абзацу
частини статті та абзацу
частини
статті
акону України
ро публічні закупівлі
наліз інформації про закупівлі неру омості зді сн вався з використанням ресурсу
:
У резул таті виявлено
о протягом
рр у системі
електронни закупівел було оприл днено
процедур із закупівлі неру омості
з яки
процедури звітування
про укладені договори одаток
ажливо
о М У не нада ц інформаці і не
зазнача т ся серед організаторів процедур
закупівел неру омості
одночас серед
організаторів територіал ні підрозділи
лужби безпеки України Міністерство
освіти і науки а також лідер переліку
олтавс ка міс ка рада
ля забезпечення громадс кого контрол
за закупівлями житла на вторинному ринку та на умова па ової участі М У рекоменду т ся дотримуватис вимог закону і
публікувати інформаці про укладені договори в системі електронни закупівел

орупці ні практики та ризики
аявка на придбання квартири

У процесі оформлення заявок на проведення конкурсу на закупівл квартир задіяні

різні підрозділи М У олов
У проводит
моніторинг вартості кв м загал ної пло і
житла в регіона України
еред оголо-

останова МУ
ро затвердження орядку використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу від
грудня
року та останова МУ
ро затвердження орядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозиці
одо закупівлі квартир на умова па ової участі та на вторинному ринку в регіона України від червня
року
озпорядження МУ
р
ро розподіл ко тів передбачени у державному б джеті за програмо
удівництво придбання житла для ві с ковослужбовців бро ни
ил України на
рік від
березня
року
гідно з абзацом частини статті
акону України ро публічні закупівлі у разі зді снення закупівел товарів робіт і
послуг без використання електронної системи закупівел за умови о вартіст предмета закупівлі дорівн або переви у
тисяч гривен та мен о за вартіст
о встановлена в абзаца другому і трет ому ці ї частини
тисяч та
міл они гривен відповідно замовники обов язково оприл дн т звіт про укладені договори в системі електронни закупівел
відповідно до статті
ц ого акону гідно з абзацом
частини статті
акону України ро публічні закупівлі замовник самості но та безоплатно через авторизовані електронні ма данчики оприл дн на веб порталі Уповноваженого органу
в порядку встановленому Уповноваженим органом та цим аконом інформаці про закупівл звіт про укладені договори
протягом одного дня з дня укладення договору тже громадс кіст не може зді сн вати нагляд за цим процесом
:
одаток
Наказ М У
ро затвердження орядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозиці
одо закупівлі квартир на умова па ової участі та на вторинному ринку в регіона України від червня
року
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енням тендера такі заявки погоджу т ся
департаментом внутрі н ого аудиту М У
та ридичним департаментом М У аявка
з резул татами моніторингу вартості кв м
загал ної пло і житла та проектом конкурсної документації підляга погодженн з боку
департаменту внутрі н ого аудиту та ридичного департаменту М У
роте процедура підготовки таки заявок
відсутня о того ж заявки не про одят публічного обговорення при ц ому відсутні
буд які орі нтири яким чином М У ма
визначати розмі ення квартир о закупову т ся ерез це рі ення про закупівл
у вал
т ся без ура ування ї економічної
ефективності
скіл ки погодження з відповідним структурним підрозділом
У командуваннями родів видів ві с к сил не зді сн т ся самі ві с ковослужбовці для яки
закупову т ся житло відсторонені від у валення рі ен
е призводит до непрозорого та суб ктивного у валення управлінс ки рі ен і як наслідок створ
корупці ні ризики
об забезпечити прозоріст формування
заявки на закупівл житла рекоменду т ся визначити під оди та принципи до ц ого процесу Необ ідно визначити підрозділ
о координуватиме відповідні процеси та
передбачити обов язкове погодження заявки
відповідним структурним підрозділом
У У М
У командуваннями
родів видів ві с к сил : в ідеалі вони повинні брати участ у процеса формування та
затвердження заявок
акупівел ні плани
ідсутні також план закупівел квартир
на рік з об рунтуванням розподілу плану
за регіонами кіл кіст квартир у кожному регіоні кіл кіст кімнат у ци квартира Наявніст такого плану сприятиме
залученн якомога біл ої кіл кості учасників та як наслідок конкуренції та підви енн якості житла
о закупову т ся
огодні на са ті М У публіку т ся ли е
тендерна документація про конкретні закупівлі які зді сн
т ся декіл ка разів
на рік ведени план закупівел квартир
відсутні

голо ення
голо ення
:

Н
Н

:
:

ендерна документація
ендерна документація розробля т ся таким чином
о за одні
процедуро закупову т ся велика кіл кіст квартир у
різни регіона України
ля прикладу
оголо ення
Н
ро проведення конкурсу на закупівл квартир на
умова па ової участі та на вторинному
ринку в регіона України містит п
:
опис предмету закупівлі чи ого частини:
лот
м иїв до
квартир лот
м рпін м уча иївс кої області до
квартир лот
с атне смт абани иївс кої
області до
квартир лот
м Уман
еркас кої області до
квартир лот
м
вів до
квартир лот
м ернігів до
квартир лот
м асил ків иївс кої
області до квартир лот
м мел ниц ки до
квартир лот
м Новоград олинс ки
итомирс кої області до квартир лот
м арків до
квартир лот
с офіївс ка ор агівка с етропавлівс ка ор агівка и во вято инс кого
ра ону иївс кої області до квартир лот
м інниця до квартир
такого формул вання не зрозуміло чи
може претендент подати пропозиці ма чи у власності ли е одну квартиру в и ві чи він ма подати пропозиці на всі
квартир ересічни власник квартири не
розумі тонко ів процедури публічни закупівел
кладніст тендерної документації та підготовки пропозиції обмежу права
власників квартир і змен у можливіст
вибору і зао адження ко тів для М У
іл е того в оголо енні та тендерні документації не зазначено скіл ки квартир
повинні бути однокімнатними двокімнатними то о У резул таті не зрозуміло чим
керу т ся М У при закупівлі квартир одібне формул вання незрозумілим е
тому о органи квартирно експлуатаці ного управління ведут облік ві с ковослужбовців
о потребу т поліп ення
житлови умов тже система передбача
списки черговиків пер о і позачерговиків з яки зрозуміло кому яке житло і де
купувати проте не зрозуміло скіл ки ві с ковослужбовців з якої черги потребу т
житла визначеного розміру

еревірено у вересні

еревірено у вересні
еревірено у вересні
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акупівел ні одиниці

не наприклад с Новосілки с
мікрора он еремки м и ва

лоти

ідсутня прозоріст і у формуванні лотів
груп квартир о придбава т ся в межа
конкретної закупівлі
от визнача де і
скіл ки квартир закупову т ся

отів або

искримінаці ним також використання
в тендерні документації слова квартира М У закупову житло о житла окрім
квартир належат і приватні житлові будинки зблоковані житлові будинки то о

із мемо для прикладу ви езазначену
закупівл
У ні
лот
яки сформул овано в документації як с атне та смт
абани иївс кої області
квартир
чевидно
о намір закупити квартири
в південному напрямку від м иїв проте
не зрозуміло чому в тендерні документації вказані саме ці два населені пункти а

ому подібне формул вання обмежу права власників житла створ
корупці ні
ризики і може свідчити про наміри чиновників М У надати перевагу певним
компаніям без належни на те причин

Зображення 17. Надання переваги окремим забудовникам

:
офіці ни са т М У та оголо ення

та

:
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Моніторинг цін
орядку роботи конкурсної комісії не
зрозуміло за яко методико відбува т ся моніторинг ціни кв м загал ної пло і
житла в регіона України і чи така методика взагалі існу
отенці но це може
сприяти необ ктивні оцінці стану ринку неру омості в регіона та як наслідок
створ вати корупці ні ризики
ля забезпечення прозорості процесу рекоменду т ся оприл днити методику моніторингу та узагал нення дани про вартіст
кв м загал ної пло і житла за регіонами
України та запровадити регулярне оприл днення матеріалів такого моніторингу
ам моніторинг може виконуватися сторонніми незалежними спеціалізованими
організаціями
е допоможе знизити ризики суб ктивної оцінки ситуації посадовцями М У чи фал сифікації дани для
об рунтування бажани рі ен
брання переможця торгів
ідповідно до пункту
орядку використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво придбання
житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу та пункту

орядку роботи конкурсної комісії переможцем переможцями визнача т ся т ся учасник и конкурсу яки і подав ли
на вигідні у конкурсну пропозиці
за
яко вартіст придбання кв м загал ної
пло і житла на умова па ової участі та
на вторинному ринку в регіона України
на нижчо серед запропоновани
аки під ід не забезпечу ефективного
використання б джетни ко тів про о
стверджу т навіт представники фінансового департаменту М У які підготували обрунтування визначення переможця за на мен о ціно житлового об кта квартири :
ло а кімнатної квартири
кв м
тис грн вартіст
кв м житла
тис
грн
ло а кімнатної квартири
кв м
тис грн вартіст
кв м житла
тис грн кономія б джетни котів при застосуванні нової редакції може
становити близ ко
тис грн на одні
квартирі У пер ому випадку вартіст квадратного метра житла біл
а проте ціна
квартири мен а а отже б джетні ко ти
ефективні е використову т ся при оцінці
вартості житлового об кта квартири загалом а не за вартіст квадратного метра

останова МУ
ро затвердження орядку використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу від
грудня
року та Наказ М У
ро затвердження орядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозиці
одо закупівлі квартир на умова па ової участі та на вторинному ринку в регіона України від
червня
року
останова МУ
ро затвердження орядку використання ко тів передбачени у державному б джеті на будівництво придбання житла для ві с ковослужбовців осіб рядового і начал ниц кого складу від
грудня
року та Наказ М У
ро затвердження орядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозиці
одо закупівлі квартир на умова па ової участі та на вторинному ринку в регіона України від
червня
року
нформація надана консул тантом Н
авлом а ком
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Українс ка система житлового забезпечення ві с ковослужбовців з її застарілим
законодавством величезними чергами та
корупці ними практиками потребу сутт вого реформування
о допоможе забезпечити прозоріст
унеможливити корупці ні дії
У другі частині ц ого дослідження наведено рекомендації з реформування системи
для вирі ення висвітлени у пер і частині проблем: заборгованіст і черги система
управління житловим забезпеченням будівництво реконструкція капітал ни ремонт закупівлі житла на вторинному рин-

ку та через ме анізми па ової участі
а пер ніж давати рекомендації слід
розглянути нормативно правову базу
о
регул
ці процеси та ї реформування
ак у розділі пер ому частини другої дослідження проаналізовано регуляторні
прогалини в таки нормативно правови
акта як тратегія націонал ної безпеки
України онцепція розвитку сектору безпеки та оборони України та тратегічни
оборонни б летен
чевидно
о не заповнив и ці прогалини неможливо ефективно реформувати систему

1. сновоположні документи: тратегія націонал ної безпеки
України онцепція розвитку сектору безпеки та оборони України
тратегічни оборонни б летен
тратегія націонал ної безпеки України
була затверджена Указом резидента України від
травня
року далі
тратегія
На підставі тратегії було розроблено
та затверджено онцепці розвитку сектору безпеки і оборони далі
онцепція 70
мето забезпечення досягнення стратегічни ціле
о передбача т ся тратегі
та онцепці
було розроблено та затверджено тратегічни оборонни б летен
України далі
дорожн о
карто реформування оборонного сектору
України до
року
визнача
ля и реформування системи на засада і принципа якими керу т ся держави члени Н
На жал значна
частина заходiв, передбачених Стратегiєю
та Концепцiєю, не вiдображенi у СОБ. е
створило законодавчи вакуум у ці сфері

ер
ніж наводити рекомендації з реформування системи житлового забезпечення
українс ки ві с ковослужбовців варто
розглянути зміст чинни нормативно правови актів у ці сфері

тратегії націонал ної безпеки
України та ві с кове житло
гідно із тратегі
націонал ної безпеки
України до кінця
року мали відбутися
дві важливі події спрямовані на реформування системи соціал ного забезпечення
ві с ковослужбовців у тому числі з житлови питан
е
розробка та впровадження тратегії реалізації соціал ної політики на довгострокову перспективу та
збіл ення обсягів забезпечення житлом
ві с ковослужбовців працівників правоо оронни органів та членів ї сіме 71

Указ резидента України
ро рі ення ади націонал ної безпеки і оборони України від травня
ро тратегі націонал ної безпеки України від
травня
року
70
Указ резидента України
ро рі ення ади націонал ної безпеки і оборони України від березня
ро онцепці розвитку сектору безпеки і оборони України від березня
року
71
ункт
онцепції розвитку сектору безпеки і оборони України

року
року
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Зображення 18. тратегія та законодавство з питан житлового забезпечення ві с ковослужбовців

ідповідно до онцепції до кінця
року планувалося зді снити такі за оди у
сфері житлового забезпечення:
•

•

•

ідновлення та розвиток ві с кової
інфраструктури для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони також
передбачено пунктом
озгортання автономни ві с кови баз
з відповідно інфраструктуро для розта ування ві с кови частин
о форму т ся на нови місця дислокації
зокрема з мето забезпечення пості ної
ві с кової присутності на с оді держави
також передбачено пунктом
Удосконалення ме анізму контрол за
станом соціал ної сфери складови сил
безпеки і оборони з боку державни і
громадс ки інститутів досягнення необ ідного рівня соціал ної за и еності
ві с ковослужбовців

•

озроблення засад запровадження інституту уповноваженого з прав ві с ковослужбовців для представництва та
за исту інтересів ві с ковослужбовців
членів ї ні сіме та осіб звіл нени з
ві с кової служби

•

Удосконалення системи розквартирування ві с к сил та квартирно експлуатаціного забезпечення ві с ковослужбовців

•

абезпечення ві с ковослужбовців
які перебува т на ві с кові службі
службовим житлом

•

апрова дження прозорого ме анізму розподілу житла ля ом надання
відповідної інформації на офіці ни
веб са та органів державної влади
сектору безпеки і оборони

•

ридбання закупівля та будівництво
житла зокрема службового для ві с ковослужбовців

Незалежни антикорупці ни комітет з питан оборони

•

озроблення ме анізму залучення котів ві с ковослужбовців та працівників правоо оронни органів на будівництво придбання житла

нема жодни політик чи рекомендаці із
забезпечення житлом професі ни ві с кови
е питання належит до внутрі н ої
політики країн членів ал янсу

•

апровадження прозорого ме анізму
надання земел ни ділянок під індивідуал не будівництво для ві с ковослужбовців та працівників правоо оронни органів

роте важливо розуміти
о кра їни-члени
НАТО розглядають питання забезпечення
житлом та iнфраструктурою у контекстi
розвитку спроможностей та соцiальної полiтики Мета забезпечити гармоні ни розвиток усі елементів системи о вплива т
на формування та розвиток її спроможносте

онцепція встановл
чіткі та зрозумілі
цілі о повинні бути досягнуті у середн острокові перспективі
ни виплива
о
житло елементом розвитку спроможносте
У тже розвиток ві с кового житла
та інфраструктури необ ідно вкл чити до
планування
У на основі спроможносте
роте
не містит жодного з передбачени
онцепці
за одів реформування
системи соціал ного забезпечення ві с ковослужбовців у тому числі системи забезпечення житлом
огодні націонал ні програми
о мали
бути розроблені на базі тратегії націонал ної безпеки та онцепції розвитку
сектору безпеки і оборони не відображені
в тратегічному оборонному б летені через о ме анізми ї реалізації на націонал ному рівні відсутні одночас у плануванні та реалізації державни програм
забезпечення житлом М У продовжу спиратися на старі закони та підзаконні акти
ля реалізації державної стратегії із забезпечення
У необ ідно інфраструктуро у першу чергу необхiдно перенести
положення Концепцi ї розвитку сектору
безпеки i оборони до нового Стратегiчного оборонного бюлетеня.
ропозиції зі зміни методів планування
ідповідно до онцепції розвитку сектору
безпеки і оборони для реформи системи планування всебічного забезпечення
У слід
використовувати під оди Н
та ого країн членів На дани момент на рівні Н

72

73

ідповідно до під оду планування на основі
спроможносте
усі елементи
о вплива т на розвиток
спроможності ма т розвиватися гармоні но для досягнення ефективного кінцевого
резул тату тже житло та інфраструктура
повинні розвиватися одночасно з ін ими
елементами зокрема навчанням персоналу закупівле та постановко на озбро ння
нови зразків озбро ння та те ніки то о
раїни члени Н
використову т програмни під ід до управління ін передбача
о всі елементи спроможності розгляда т ся у контексті основної мети набуття
та розвитку визначеної спроможності Наприклад для створення нового навчал ного центру во нної та тактичної підготовки
окрім будівництва казарм для розмі ення
ві с ковослужбовців та самого навчал ного
центру необ ідно підібрати інструкторів та
забезпечити ї житлом розгорнути відповідну соціал ну та медичну інфраструктуру
то о Усі ці елементи ма т розвиватися
гармоні но аме це забезпечу програмни
під ід до управління узгодження та координаці окреми проектів та робіт
аки під ід передбачени
екомендаціями планування на основні спроможносте
М У і затверджени міністром оборони
України72 та тратегічним оборонним б летенем73 Отже, житло та iнфраструктура
можуть i повиннi бути сферою розвитку
спроможностей ЗСУ, що використовують
програмний пiдхiд до управлiння.

екомендації з оборонного планування на основі спроможносте від
ереглянуто у вересні
тратегічни оборонни б летен
:

:
ереглянуто у вересні
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инни
управління

програмно ціл ови

метод

На с огодні
У та М У на відміну від
а на лог іч н и і нс т и т у ц і
краї н ч лен і в
Н
використову т програмно ціл ови метод управління
роте він розгляда управління в межа одні ї предметної
галузі наприклад забезпечення житлом
ві с ковослужбовців
та не
враховує те, яким чином окремi проекти
забезпечення житлом впливають на певну спроможнiсть. Те ж саме стосу є ться
програми будiвництва загальновiйськових
об’єктiв.
ідповідно до онцепції розвитку сектору
безпеки і оборони та
предметом програми рівня
У чи М У ма бути розвиток спроможносте окремої структурної
одиниці
У чи М У
тже державна
ціл ова програма може бути спрямована
на реалізаці завдання у певні галузі
проте з урахуванням програми розвитку
спроможностi окремої структурної одиницi ЗСУ чи МОУ.
ксперти роектного офісу реформ М У
зазнача т
о чинна система планування та б джетування ма низку ін и
проблем
о пер е система б джетування передбача планування в межа
одного б джетного року через о М У та
енерал ни
таб
У розробля т свої
плани на б джетни рік а не програму
чи проект
роте для якісної підготовки
складни проектів горизонт планування
ма бути не мен им ніж три роки оскіл ки протягом одного б джетного року неможливо реалізувати проект повніст та
досягти бажаного резул тату ак Міністерство фінансів України вже впроваджу
модел пере оду на трирічне б джетне
планування з
року

о друге важливим аспектом строки еал не фінансування будівництва житла за
програмо
можливе ли е з
четвертого
остого місяця кожного року
іл ка місяців потрібно для затвердження списку об ктів
о підляга т фінансуванн у поточному році М У та абінетом Міністрів України та ого погодження
омітетом
У з питан б джету обота
ж за конкретними договорами розпочинат ся е через два місяці необ ідні для
проведення публічни закупівел
аким
чином на фінансування та виконання будівел ни робіт з
місяців року зали ат ся ли е чотири іст
а таки умов
реалізовувати проекти житлового будівництва особливо великі і складні важко
а інколи зовсім неможливо
Через подiбнi пiдходи до планування МОУ
та ЗСУ не мають анi повного розумiння
житлово ї проблеми, анi комп лексних
шляхiв її розв’язання
тже чинну систему програмно ціл ового управління
слід замінити на планування на основі
спроможносте закріпив и це в онцепції розвитку сектору безпеки і оборони77

нформація надана консул тантом Н
авлом а ком
Україна пере де на трирічне планування економіки Мінфін:
:
ереглянуто у вересні
проби розробити загал ну концепці вирі ення питання черги на поліп ення житлови умов яка забезпечувала б
вирі ення всі житлови потреб та якомога мен е навантажувала державни б джет були зді снені роектом з реформування систем забезпечення житлом ві с ковослужбовців
У та членів ї сіме
роектного офісу реформ М У о
реалізовувався відповідно до ротоколу про наміри одо співробітництва між М У та
ра свотер аус уперс від
з онцепція була презентована резиденту України та керівникам усі силови відомств України агалом вона була с вал но при нята всіма керівниками силови відомств а резидент України висловив чіткі зауваження
та встановив стратегічні пріоритети роте за резул татами розгляду концепції не було розроблено чи затверджено жодного
розпорядчого або регуляторного документа
77
роект з реформування систем забезпечення житлом ві с ковослужбовців
У та членів ї сіме
роектного офісу
реформ М У розробив відповідну загал ну концепці
онцепці було представлено резиденту України вона отримала
с вал ні відгуки проте за резул татами розгляду концепції не було розроблено чи затверджено жодного розпорядчого або
регуляторного документа
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2. итлова черга
ризиків

рекомендації з вирі ення проблеми та зниження

итуація із заборгованіст із житлового
забезпечення українс ки ві с ковослужбовців вимага нега ної уваги та реформування системи
чевидно
о житлове
забезпечення становит соціал ну проблему для вирі ення якої необ ідно створити
нову систему соціал ного за исту ві с ковослужбовців із використанням прозори
процесів та кра и міжнародни практик
оки триватиме реформа а це може
затягнутися аж на десят років необ ідно
оптимізувати чинні ме анізми житлового
забезпечення

мен ення заборгованості із житлового забезпечення ля ом:
• перегляду черг
• оптимізації системи управління
чергами за допомого автоматизації та роз ирення використання
систем
итло та Ма но
• запровадження ал тернативни ме анізмів задоволення житлови потреб

У ц ому розділі представлено чотири кроки для вирі ення проблеми:

касування законодавства
ля поповнення черг

озробка нової системи соціал ного заисту українс ки ві с ковослужбовців
еалізація пере ідного етапу реформи
о дозво-

Зображення 19. екомендовани поетапни під ід до реформування системи

сновні зусилля з реформування системи та мінімізації корупці ни ризиків передбача т
а за оди о допоможут знизити потреби житловому забезпеченні та кіл кіст сіме
о
стоят у черзі б за оди о допоможут збіл
ити обсяги житлового забезпечення
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Етап 1.1:

птимізація управління черго

об побудувати ефективни
справедливи і прозори ме анізм виконання
зобов язан держави із житлового забезпечення необ ідно оптимізувати методи
управління чергами
ля змен ення кіл кості родин о стоят
у житлови черга Н
рекоменду М У:
ровести аудит черг і викл чити ти
то не ма законни підстав перебувати
в черзі реструктуризувати чергу відповідно до ді сної встановленої пріоритетності біл
ити прозоріст процесу
за допомого
итло
оопрац вати
то забезпечити:
•

•
•

•

•

•

•

•

Ма но

•

•
•

итло з ме-

зберігання всі ї інформації разом з
електронними копіями первинни
документів про сім ї о заре стровані в черзі квартирні справи
ведення черги та її історії
надання всі ї інформації для у валення рі ен звітів розподіл
квартир аналіз потреби попередні аудит то о графічни звітів з кл човими показниками
автоматични попередні аудит
та орічни аудит черги за параметрами: члени сім ї та наявне
у ни ма но
автоматичне вивантаження дани
з
итло для загал ного державного ре стру сіме
о потребут поліп ення житлови умов
надання онла н доступу до необідної з ура уванням рівня обмеження доступу до персонал ни
дани інформації з черги для ві с ковослужбовців
автоматични розра унок за регіоном вигідності для М У певного способу задоволення потреби в
житлі: пості ного будівництво
реконструкція придбання на вторинному ринку гро ова компенсація та службового будівництво
реконструкція оренда компенсація за підна ом то о
автоматични розра унок та формування потреби в службовому та

•

•
•
•

•

•

•

пості ному житлі в гро овому та
фізичному вимірі за регіонами з
горизонтом планування фінансування до
років автоматични
розподіл потреби у фінансуванні
за регіонами
автоматични розподіл житла в
черзі за універсал ними алгоритмами з
Ма но на корист родин
о заре стровані в
итло
наповнення та ведення ре стру неру омого ма на М У:
аналіз активів
ля ти активів
о не задовол ня т критерії експлуатаці ної ефективності необідно прора увати чи варто проводити реконструкці житла з мето
змен ення черги
земел ні ділянки основні параметри а також с еми чи кадастрові
плани генерал ні плани
ля
ц ого необ ідні сканери і роз ирення потужності серверного обладнання
будівлі та споруди основні дані та
повер ові плани с еми
фонд службового житла інтеграція з
итло
показники оціночної та або нормативної вартості неру омого ма на
о даст можливіст оцінити неб джетни потенціал М У
наповнення інформації про те нічне обслуговування поточні та капітал ні ремонти реконструкці
та модернізаці
дата вартіст
перелік робіт
о даст можливіст планувати витрати на утримання на ма бутн
наповнення інформації про витрати енергоресурсів у фізичному та
гро овому вимірі
о даст можливіст планувати за оди з енергозбереження
автомати чни розра унок прогнозни показників витрат на експлуатаці та утримання неру омого ма на в розрізі фізични та
вартісни показників
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е допоможе автоматизувати процес знижу чи тим самим корупці ні ризики а
також мати в розпорядженні актуал ну
інформаці та доступ до неї зокрема у
вигляді комплексни звітів та окреми
показників
о сприятиме інформованому
у валенн рі ен
ксперти Н
з ясували
о проведення аудиту черги як зазначалося ви е у

рекомендація ускладнене через проблеми у функціонуванні програмни комплексів
итло і Ма но які потребу т
вдосконалення
ісля озна омлення з
робочо версі
дослідження керівництво олов
У висловило зацікавленіст у
співпраці з Н
та ін ими партнерами з
мето вдосконалення зазначени програмни комплексів одаток

Етап 1.2: апровадження ал тернативни варіантів житлового забезпечення
Наразі важливо не ли е вдосконалити наявну систему житлового забезпечення ві с ковослужбовців але запровадити нові ме анізми досягнення ці ї мети
провадження
наведени рекомендаці прискорит виріення проблеми житлового забезпечення
без залучення додаткового фінансування з
державного б джету і ме анізми додатковими до ти
о вже існу т зокрема гроової компенсації придбання на вторинному ринку та будівництва о ни належат :
• забезпечення житлом ві с ковослужбовців
У спіл но з ержавно іпотечно установо
У розробка лізинго-

Етап 2:

•
•
•

•

вої програми для ві с ковослужбовців
будівництво житла із залученням зовні н ого кредитного капіталу
оптимізація службового житла: унеможливлення ого приватизації ві с ковослужбовцями
аналіз об ктів незавер еного будівництва розра унок вигідності реконструкції під житло для часткового змен ення
черги
надання землі якої не потребу М У
ві с ковослужбовцям для часткового
змен ення черги

озробка нової системи соціал ного за исту ві с ковослужбовців

омплексни під ід до оборонни спроможносте та планування на основі спроможносте передбача вирі ення питан соціал ного за исту ві с ковослужбовців таном
на с огодні одним із застаріли елементів
ці ї системи
зобов язання забезпечити
ві с ковослужбовців житлом дночасно з
реформуванням черги необ ідно розробити нову прозору і справедливу систему соціал ного за исту ві с ковослужбовців о
замінит стари неефективни ме анізм
поліп ення житлови умов для ти ві с ковослужбовців які тіл ки уклада т
ві с кови контракт і не заре стровані в
черзі на житло
азу чис на аналізі міжнародного досвіду рекоменду мо взяти за основу таки
пріоритетни напрямок реформування системи Нова система соціал ного за исту ві с ковослужбовців повинна виконувати ряд
стратегічни функці а саме:

•

амінити стари неефективни ме анізм черги на нову ді ву систему соціал ного за исту ві с ковослужбовців
Монетизувати систему для зниження
корупці ни ризиків та припинення невластивої М У будівел ної діял ності

•

абезпечити прозоріст справедливіст
та турботу про кожного ві с ковослужбовця контрактної армії без винятків
та затримок

•

а п рова д и т и г н у ч к и
і нс т ру мен т
управління персоналом та мотивації
ві с ковослужбовців истему соціал ного за исту слід розглядати як важливи інструмент неформал ного пси ологічного впливу на ві с ковослужбовця
об мотивувати ого за допомого фінансови важелів про одити службу
протягом необ ідного строку

аки комплексни під ід дозволит створити багатогранни та системни інструмент
соціал ного за исту ві с ковослужбовців
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Зображення 20.

Етап 3:

л тернативи гро ової компенсації

ере ідни період

ере ідни період ма на мені полег ити
пере ід зі старої системи на нову
е дозволит змен ити фінансове навантаження на М У о утворит ся внаслідок одночасної тимчасової дії дво програм черги
на житло та нової соціал ної системи та
знизити соціал ну напругу серед ві с ковослужбовців під час пере ідного періоду

ому рекоменду т ся запровадити переідни період для сіме
о стоят у черзі
дозволив и їм пере ти на нову систему соціал ного за исту
о стосу т ся пере ідного періоду для ме анізмів забезпечення
житлом то слід обмежити будівництво пості ни житлови фондів пере ідним періодом допоки не буде запроваджено нові
ме анізми
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Зображення 21. М які методи пере оду від зобов язан із забезпечення ві с ковослужбовців пості ним житлом

Етап 4

касування законодавства

о передбача поповнення житлової черги

Наступним кроком із впровадження нової системи соціал ного за исту ві с ковослужбовців ма стати скасування нереа л іст и ч н и зобов яза н держа ви із
забезпечення ї житлом через ме анізми
черг касування закону о дозволя ві с ковослужбовцям ставати у житлові черги призведе до того о:

•

за умови інвестування у житло для ві с ковослужбовців які вже стоят у черзі вона буде поступово скорочуватися

•

нові ві с ковослужбовці зможут стати
в загал ну чергу на поліп ення житлови умов у місцеви органа влади

Необхiдно розробити проект Закону Укра їни «Про внесення змiн до деяких законiв
Укра ї ни щодо вдосконалення соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та членiв
ї х сiмей», який скасує зобов’язання держави iз забезпечення вiйськовослужбовцiв
постiйним безкоштовним житлом i створить умови для монетизацi ї системи
соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та членiв ї х сiмей за рахунок нового
персоналiзованого механiзму накопичувальної грошової допомоги при звiльненнi зi
служби. Крiм того, необхiдно скасувати й привести у вiдповiднiсть до умов сьогодення
Житловий кодекс Укра ї нської РСР 1983 року, що продовжує впливати на статус
вiйськовослужбовцiв. З цiєю метою МОУ повинно спiвпрацювати з вiдповiдними
державними iнституцiями.

сновні зміни повинні стосуватися статті
акону України
ро соціал ни і правови за ист ві с ковослужбовців та членів ї сіме : необ ідно скасувати обов язок
держави забезпечувати ві с ковослужбовців та членів ї ні сіме пості ним безкотовним житлом

одночас слід доповнити закон положеннями про нови ме анізм персоналізованої
накопичувал ної гро ової допомоги при
звіл ненні зі служби
акож слід передбачити ме анізм переоду від старої системи до монетизовани
персонал ни відносин ві с ковослужбо-
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вец
держава з можливіст добровіл ного пере оду ві с ковослужбовців зі старої системи на нову

•

ідви ит ся відповідал ніст ві с ковослужбовців за власне життя та побут
а не перекладання її на М У уряд чи
резидента оскіл ки квартира біл е
не надаватимет ся безко товно ві с ковослужбовец власними ко тами
братиме участ в іпотеці для отримання квартири

•

начні фінансові ресурси стабіл но та
на довгострокові основі потраплятимут у банківс ки сектор та станут
додатковим внутрі нім джерелом фінансування націонал ної економіки

•

М У в нові системі виступатиме тіл ки
транзитером гро е між держб джетом
і
адбанком без специфічни адміністративни повноважен
о ліквіду корупці ні ризики та зловживання

Н
•

•

озволит припинити накопичення
соціал ни зобов язан держави із безко товного надання квартир ві с ковослужбовцям які неможливо реалізувати
коротят ся видатки на утримання
апарату адміністрування житлового
забезпечення ві с ковослужбовців
Н Н

•

ожен ві с ковослужбовец а не тос
то потенці но може мати корупці ні
зв язки
омісячно відчуватиме персонал не матеріал не піклування держави про н ого та ого сім

•

уде створени ді ви ме анізм управління кар ро та індивідуал но мотиваці
ві с ковослужбовців
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3. екомендації з реформування системи житлового забезпечення
важа чи на ви енаведене пропону мо
такі напрями розвитку трансформації
олов
У згідно з ново
онцепці
розвитку
У они допоможут забезпечити
оперативне посилення чинної системи для
покра ення її роботи на час системного
розвитку та підтрима т її здатніст самовдосконал ватися розвиватися та ефективно реагувати на зміни
лід зауважити
о після озна омлення з
робочо версі
ц ого дослідження керівництво олов
У зазначило
о у зв язку
із обмеженим б джетом можливіст створення додаткови підрозділів чи на му
додаткови працівників сумнівно
одаток
I. ПОСИЛЕННЯ:
тратегічне планування:
•

творення підрозділу
о надаватиме підтримку керівництву
олов
У

•

озробка процедур та підготовка
фа івців

•

На м на кра и фа івців

акупівлі: продовження вдосконалення тендерни процесів та контрактів
Управління проектами: запровадження базови принципів навчання методології управління проектами

II. СИСТЕМНИЙ РОЗВИТОК:
і дви ення рівня оплати праці
для кл чови співробітників
творення здорової кул тури:
•

изначення нови цінносте
ганізації

ор-

•

ідкрити конкурс на за няття
вакантни посад

•

аланс ві с кови
посад

•

ідготовка та навчання персоналу з виконання нови завдан

ц ивіл ни

еформування системи управління
операці ни процесів та політик
Нова місія візія та цілі системи
еформування структури олов
контрол ованими кроками

У

еформування управління операці ни процесів та політик
птимізація процесів створення
продукту стратегічне планування
нормативне забезпечення
•

апровадження проектного та
контрактного менеджменту

•

Нові п рог ра м и забезпечен н я
житлом та інфраструктуро
У

втоматизація розподілу житла розробка те нічного завдання для впровадження автоматизованої системи

тва

екомендації з вирі ення проблем та усунення ризиків у сфері будівниц-

озробити внутрі ні порядки планування М У які унеможливлят у валення суб ктивни управлінс ки ріен при вкл ченні об ктів до річного
плану встановлення для ни пріоритетів фінансування
мінити пріоритети в управлінні з
мето стимул вання персоналу олов
У виконувати показники плану будівництва а не
осво нн я ви д і лен и б д же т н и ко т і в

робити відкрито для громадс кості
процедуру планування оприл дн вати на відкрити ресурса плани капітал ного будівництва та пріоритети
кожного проекту
алучати незалежні спеціалізовані організації до управління проектами капітал ного будівництва У
повинні
брати участ у закупівля послуг з виконання функці замовника на загал ни підстава разом з ін ими учасниками ринку
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ід час тендерного процесу запитувати від претендентів ї ні виробничі
програми за минулі роки як орі нтири
виробничої спроможності та поточні зобов язання за укладеними договорами
на дату подачі пропозиці
искваліфікувати компанії
о вичерпали сво
виробничу спроможніст за ра унок
уже укладени договорів як такі
о
ма т високи ризик зриву виконання
контрактни зобов язан
договорів підряду викл чити всі положення
о створ
т можливості
для суб ктивного у валення рі ен
итання які не можут бути врегул овані на етапі підписання договору як
такі
о залежат від б джетного процесу чи ін и факторів врегул вати
внутрі німи порядками та регламентами М У з посиланням на ни у тексті
контракту
У процеса капітал ного будівництва
надати ві с ковим командуванням ко-

мандирам права та обов язки достатні
для забезпечення відповідності ма бутні об ктів ї нім потребам та вимогам
азу ват и рі ен н я по са довц і в
олов
У на знанні ринку неру омості в
регіона України
ри у валенні управлінс ки рі ен
брати до уваги строк будівництва об ктів в умова системи управління
о
склалася в М У та коригувати розраунки відповідно до прогнозів зміни
індексу споживчи цін озра унки повинні вра овувати непрямі та накладні
витрати
У Міністерстві оборони України запровадити розподіл непрями витрат між
поточними проектами для отримання
фактични дани про ефективніст використання б джетни ко тів на капітал не будівництво

екомендації з вирі ення проблем та зниження корупці ни ризиків при
будівництві реконструкції та капітал ному ремонті житла
М У публікувати звіти про укладені
договори в системі електронни закупівел
для забезпечення громадс кого контрол процесу закупівлі
житла на вторинному ринку та на умова па ової участі
М У
затвердити дині під оди та
принципи формування заявок на закупівл житла
о будут узгоджені
з У М
У керівництвами видів родів ві с к сил або вкл чити ці
структури до процесу формування та
погодження заявки азначені під оди
ма т унеможливл вати суб ктивне
у валення рі ен посадовцями М У

озробити оприл днити методику моніторингу вартості кв м житла в регіона України
изначити як саме
ці дані впливатимут на у валення
управлінс ки рі ен про вибір методу задоволення потреби купівля будівництво оренда то о
изначати переможця закупівлі за
критері м загал ної ціни квартири а
не кв м Можлива багатокритеріал на оцінка пропозиці де ціна за ма
не мен е
ваги відповідно до акону України
ро публічні закупівлі а
те нічні та економічні фінансові параметри ма т ін у вагу

изначати розта ування житла о закупову т ся за прозорими принципами
які не обмежу т права забудовників в
ін и населени пункта
егіон закупівлі може визначатися ля ом додавання графічного матеріалу

абезпечити прозоріст процедури перевірки те нічного стану квартир орядок роботи комісії з перевірки стану
житла склад її членів плани та резул тати повинні бути публічно доступні

описі лотів чітко формул вати розмір
квартир кіл кіст кімнат та принципи
визначення ци показників

Усунути те нічні вимоги
о обмежут права власників квартир чи забудовників
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Українс ка система житлового забезпечення
ві с ковослужбовців перебува в плачевному стані одані в ц ому дослідженні відомості свідчат про те
о буд яки поступ
у сфері житлового забезпечення фактично
відсутні
к о так триватиме і надалі для
закриття житлової черги може знадобитися
понад
років еред на біл и інституці ни недоліків системи слід назвати інфраструктуру ві с кового житла недостатн
а часом надмірну урегул ованіст сфери а
також порядок зді снення капітал ного будівництва та інвестиці
нституці ні недоліки разом з низ ко оплато праці посадовців які не розумі т
демократични цінносте та принципів великі гро і та корупці ні зв язки сприя т
тому
о неефективна система продовжу
діяти і витрачати гро і платників податків
е стосу т ся як службового так і пості ного житла
оточні методи програмного ситуативного
управління необ ідно замінити на метод
планування на основі спроможносте яки
використову т ся в країна члена Н
крім того він передбачени
онцепці
розвитку сектору безпеки і оборони
екомендаціями з оборонного планування на
основі спроможносте М У та
У затверджени наказом міністра оборони України78
також він містит ся в тратегічному оборонному б летені79 Надзвича но важливо о
житло та інфраструктура можут і повинні
бути одні зі сфер розвитку спроможносте
У де використову т ся програмни під ід
до управління
ослідження виявило сутт ві недоліки
законодавчого регул вання зазначеної
сфери оча вирі ення житлового питання та приведення ого у відповідніст до
вроатлантични стандартів і згаду т ся
в тратегії націонал ної безпеки та онцепції розвитку сектору безпеки і оборони
конкретни перелік необ ідни за одів
відсутні
окрема тратегічни оборонни б летен яки вважа т ся дорожн о карто реформи оборонного сектору
не регул
кл чові питання реформи житлового забезпечення

78

79

ому для ефективного впровадження рекомендаці наведени у другі частині
ц ого дослідження необ ідно розробити
відповідні зміни до законодавства і вкл чити ї у оновлени
У пер і частині дослідження проаналізовано проблему житлової черги
инна
система ре страції ві с ковослужбовців у
черзі адміністрування черги та розподілу
квартир свідчат про те
о ці процеси застарілі складні і зовсім не передбача т
використання сучасни те нологі незважа чи на те
о с огодні вони ма же загал нодоступні
М У може ефективні е використовувати
автоматизовані системи зокрема Ма но
та
итло
об спростити і прискорити вирі ення проблеми житлової черги
крім
того це змен ит кіл кіст адміністративного персоналу залученого до обслуговування черги і забезпечит інструмент нагляду
за ма новими активами М У водночас підви у чи рівен прозорості та знижу чи
корупці ні ризики акож варто зазначити о ли е використання
інструментів
не допоможе повніст вирі ити проблему
окрема у дослідженні зафіксовано випадок коли попри використання те нологі
покликани підви ити прозоріст та ефективніст системи житлового забезпечення
особу проти якої вже було відкрито кримінал не провадження призначили на посаду
в олов
У за рі енням легітимної конкурсної комісії
роблеми неналежного врядування і корупції в житловому забезпеченні тісно
пов язані зі світоспри няттям гідніст
цінностями та етичними стандартами л де які прац
т у ці системі
еребудова організаці ни цінносте та робочої
етики
неодмінно складово українс ки реформ
инна система управління житловим забезпеченням надто громіздка
рар ічніст і невизначеніст процедур призводят до суб ктивни рі ен і корупції ї
необ ідно реорганізувати оздоровити організаці ну кул туру і підви ити ефективніст системи стримуван і противаг

екомендації з оборонного планування на основі спроможносте
ереглянуто у вересні
тратегічни оборонни б летен :
:

від

червня

:
ереглянуто у вересні
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е саме стосу т ся
ін и підрозділів
Міністерства оборони України чия діял ніст вплива на житлове забезпечення
українс ки ві с ковослужбовців
араз на кра и час для запровадження
ал тернативни компенсаці ни пакетів
для ві с ковослужбовців для задоволення
житлови потреб оча чинна система і передбача від кодування вартості оренди
житла ого розмір значно нижчи за середн оринкову вартіст оренди79
і ві с ковослужбовці які отриму т
службове житло від держави часто стика т ся з проблемо відсутності в Україні на відміну від ін и країн стандартів
будівництва такого житла а отже ого
якіст може бути надзвича но низ ко
об виправити ситуаці Україні слід розробити і запровадити систему і стандарти
якості службового житла для ві с кови
омісія з перевірки стану житла відігра
важливу рол у забезпеченні українс ки
ві с ковослужбовців якісним житлом проте склад принципи та процедури її роботи
не доступні громадс кості
о того ж ві с ковослужбовці для яки це житло призначене не залуча т ся до роботи комісії
емократичне врядування прозоріст виправданіст і підзвітніст роботи М У передбача т розуміння принципів роботи
комісії тобто її публічності та залучення
ти на кого вплива її діял ніст
ві с ковослужбовців
оціал не навантаження та обсяги ко тів
о витіка т з державного б джету через
корупці ні с еми та неефективні управлінс кі практики в системі житлового забезпечення величезні
о ти виділя т ся на
будівництво та придбання житла яке зре -

то так і не добудову т ся кремі проекти
будівництва трива т десятиліттями і перетвор
т ся на справжні чорні діри в б джеті У дослідженні показано о через непрозорі та корупці ні зв язки чотири будівел ні
компанії фактично утриму т монополі
в системі яка не викону свої зобов язан
перед українс кими ві с ковослужбовцями
і платниками податків загалом Необ ідно
вдосконалити систему закупівел і зробити її відкриті о
о допоможе підви ити
конкуренці на ринку житла
обов язання забезпечити ві с ковослужбовців житлом важливим чинником націонал ної безпеки особливо в умова нестабіл ності через конфлікт на онбасі роте
обіцянка надати ві с ковим пості не житло
с огодні нереалістична і тягне систему вниз
недотримання обіцянок підрива соціал ну та політичну стабіл ніст і породжу
спри няття Міністерства оборони України та
уряду загалом як таки
о не здатні виконати взяті на себе зобовязання ому необ ідно
віді ти від радянс кої системи забезпечення
ві с ковослужбовців пості ним житлом від
чого вигра
оборонна сфера і ринок
об
закрити черги і забезпечити соціал ну за иеніст українс ки ві с ковослужбовців
ми наполегливо рекоменду мо запровадити
ал тернативні ме анізми для стимул вання
ві с кови наприклад: гро ову компенсаці оновлені с еми пенсі ного забезпечення
спро ене іпотечне кредитування
Наведені рекомендації точко відліку для
Міністерства оборони України і показу т
о можна зробити для реформування системи житлового забезпечення в Україні

ередні розмір компенсації стоновит близ ко
доларів на місяц а вартіст оренди житла близ ко
У велики міста вартіст оренди сяга
доларів на місяц а компенсу т ся ли е
79

доларів на місяц
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