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1. Introduction

1. Вступ

Over the course of 25 years since independence, Ukraine’s
security and defence sector has been characterised by high levels
of corruption, inadequate responsiveness to the needs of the
troops and citizens, insufficient transparency and lack of
accountability and civil control.

Упродовж 25 років з моменту здобуття незалежності сектор
безпеки й оборони України характеризувався високим рівнем
корупції, неналежним забезпеченням потреб збройних сил та
інших військових формувань, недостатньою прозорістю та
відсутністю підзвітності і громадського контролю.

There is a need to make the Ukrainian defence forces stronger in
the face of the occupation of Crimea by the Russian Federation,
and the on-going armed conflict in Donetsk and Luhansk, inspired
and supported by Russia, which poses a serious threat of
escalation into an overt armed confrontation between Ukraine and
the Russian Federation. A lack of accountability and secretive
defence spending is a major risk to national security. Ukraine's
course for Euro-Atlantic integration sets ambitious goals for the
Ukrainian Armed Forces and the security and defence sector in
general.

З огляду на окупацію Криму Російською Федерацією, а також
спровокований Росією збройний конфлікт, що триває у
Донецькій та Луганській областях і досі нею підтримується,
необхідно посилити спроможності українських збройних сил
та інших військових формувань. Як наслідок, сьогодні існує
загроза ескалації конфлікту та переходу до відкритого
збройного протистояння між Україною та Російською
Федерацією. Недостатній рівень підзвітності та
засекреченість оборонних витрат становлять великий ризик
для національної безпеки. Курс України на євроатлантичну
інтеграцію ставить амбіційні цілі перед Збройними Силами
України та сектором безпеки й оборони в цілому.

Corruption in the defence sector is a problem of high level, elite
corruption and not just petty bribery and mismanagement. Where
there is corruption at the top echelon of an organization, it can
have a devastating impact on the frontline troops, leaving them
with inadequate supplies and equipment, and putting national
security at risk. It reduces public trust in the armed forces that are
there to serve them, and in the state. The problem is systemic and
will take years to rectify, but there some immediate gains the
Government could do to show the population that the issue of
corruption is being addressed. In addition, in order for military,
financial, and advisory support from donor nations and
international organisations to be sustained and developed further,
donors must trust that progress is being made on reforms, and

Корупція в оборонному секторі є наслідком політичної
корупції і не обмежується лише дрібним хабарництвом та
хибними управлінськими рішеннями. Участь вищого
керівництва в корупційних злочинах негативно впливає на
спроможність забезпечувати потреби військ на фронті в
обладнанні та техніці, створює загрозу національній безпеці.
Як наслідок, знижується суспільна довіра до збройних сил та
до держави в цілому. Ця проблема має системний характер,
тому для її вирішення знадобиться багато часу. Проте,
зробивши низку конкретних кроків, Уряд уже зараз зможе
продемонструвати суспільству свою готовність боротися з
корупцією. Окрім цього, проактивність Уряду посилить
упевненість донорів у його бажанні здійснювати реформи,
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have confidence that what they provide is put to good use.

що своєю чергою сприятиме наданню військової, фінансової
та консультативної допомоги в подальшому, а також надасть
донорам упевненості щодо її належного використання.

To address these needs, Transparency International’s Defence
and Security Programme and Transparency International Ukraine
have established the Independent Defence Anti-Corruption
Committee (NAKO). This international committee, comprised of
three international members and three national members, and
with a permanent secretariat based in Kyiv, combines local
knowledge of corruption challenges in defence with international
expertise on good practice in defence anti-corruption and integrity.
As an external body, NAKO can verify whether progress on anticorruption reform is being made, hold leaders to account for their
reform commitments, and provide donors and the public with an
impartial assessment of actions the government is taking to tackle
corruption, which may reduce their confidence in the defence
establishment.

З метою допомогти в досягненні цих цілей Програма
«Протидія корупції у сфері безпеки та оборони»,
започаткована Тransparency International UK, і Тransparency
International Україна заснували Незалежний антикорупційний
комітет з питань оборони (НАКО). До складу Комітету
входять шість членів: три міжнародні представники та три
представники України. Окрім цього, при НАКО функціонує
Секретаріат, що працює на постійній основі в м. Київ. Таким
чином, НАКО об’єднує експертів, які розуміють особливості
корупційних викликів у системі оборони України, а також
фахівців, які володіють міжнародним досвідом і найкращими
практиками боротьби з корупцією в оборонному секторі. Як
незалежний орган, НАКО буде відслідковувати прогрес
реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, сприяти
реалізації взятих лідерами держави зобов’язань щодо
здійснення реформ, а також надавати донорам та
громадськості незалежну оцінку дій Уряду у сфері боротьби з
корупцією, які можуть вплинути на довіру до військового
керівництва країни.
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2. Aim

2. Мета

Our aim is to establish NAKO as one of the leading authorities on
anti-corruption within the Ukrainian defence sector, with a
reputation for producing credible, well-researched and timely
evidence, which will change behaviours within the defence
institutions and lead to stronger, more effective legislation, policy
and guidance. We will work with and support the MOD, armed
forces, defence industry and major anti-corruption bodies, but we
must maintain our independence and credibility, if we are to
succeed.

Наша мета – зробити НАКО провідним й авторитетним
органом з питань боротьби з корупцією в оборонному секторі
України з репутацією джерела достовірної, якісної та
своєчасно наданої аналітичної інформації, що матиме
позитивний вплив на ситуацію в оборонних інституціях та
сприятиме змінам у законодавстві, політиці та системі
управління в цілому. Задля досягнення найкращих
результатів наші зусилля будуть спрямовані на підтримку
Міністерства оборони України (МОУ), Збройних Сил України,
підприємств оборонної промисловості та головних
антикорупційних органів, при цьому НАКО залишиться
незалежним у своїх діях та професійним у своїх судженнях.

Given the above issues, the security and defence sector must be
transformed to meet the current and future needs of the national
defence of Ukraine and contribute to strengthening of the
economic potential of the country. This strategy sets out the
roadmap for the NAKO’s first two years of work.

З огляду на зазначене сектор безпеки й оборони має бути
реформований таким чином, щоб бути спроможним
забезпечувати свої поточні та майбутні потреби, а також
сприяти посиленню економічного потенціалу в цілому. Ця
стратегія визначає дорожню карту для НАКО на перші два
роки роботи.

3. Vision & Mission

3. Візія та місія

Vision. Our vision is a Ukrainian defense and security sector that
is effective, accountable and far less susceptible for corruption.

Візія. Відповідно до нашої візії сектор безпеки й оборони
України має бути ефективним, підзвітним та менш
вразливим до корупції.

Mission. Our mission is to reduce opportunities for corruption
through strong research, effective advocacy, and increased public
awareness, in order to strengthen the Ukrainian defence and
security sector’s ability to face challenges to the country’s
sovereignty.

Місія. Наша місія полягає в посиленні спроможності сектору
безпеки й оборони України відповідати на зовнішні загрози
шляхом зниження рівня корупції, проведення якісних
досліджень, здійснення ефективної адвокації та підвищення
рівня поінформованості громадян.
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4. Strategic approach

4. Стратегічний підхід

Our strategic approach is based on seven core themes:

Стратегічний підхід НАКО складається із семи компонентів:

1. Monitoring and evaluating efforts to reduce corruption and
corruption risks within the defence sector of Ukraine, to include
management of risks in the provision of international security
assistance and military aid.
2. Developing anti-corruption recommendations for the
defence sector, and advocating for and monitoring their
implementation. Supporting reform efforts with technical advice
where possible, and where this does not present a conflict of
interest with the NAKO’s monitoring role.

1. Моніторинг та оцінка кроків, здійснених з метою
зменшення корупції та корупційних ризиків у секторі оборони
й безпеки України,у тому числі ризиків, пов’язаних з
наданням міжнародної військової допомоги.
2. Розробка рекомендацій із зниження рівня корупції в
секторі безпеки й оборони, у тому числі адвокація та
моніторинг їх виконання. Підтримка реформ шляхом надання
консультативної допомоги, якщо це не створює конфлікту
інтересів з огляду на моніторингову функцію НАКО.
3. Забезпечення на постійній основі публічного аналізу
та звітування перед Президентом України, Урядом,
Парламентом, суспільством та міжнародною спільнотою про
стан боротьби з корупцією в оборонному секторі, включаючи
аналіз рівня корупції в оборонному секторі та викриття
корупційних схем.
4. Сприяння прозорості дій керівництва оборонного сектору
та покращення відкритості й комунікації між Міністерством
оборони України, громадянським суспільством та
міжнародними партнерами України.
5. Здійснення внеску у формування державної політики
шляхом надання рекомендацій та оцінювання виконання
Стратегічного оборонного бюлетеня України, Стратегії
національної безпеки та інших документів у частині боротьби
з корупцією у секторі безпеки й оборони.
6. Зміцнення міжнародних та національних інституцій
контролю, зокрема Верховної Ради України, у частині
парламентського контролю та боротьби з корупцією в
оборонному секторі.
7. Забезпечення громадян можливістю повідомляти про
факти корупції в секторі безпеки й оборони, у тому числі з
наданням відповідних юридичних консультацій через
створення та забезпечення функціонування відповідного
механізму комунікації. Інформація про підтверджені факти
корупції передаватиметься до відповідних правоохоронних
органів.

3. Providing open, regular analysis and reporting to the
President, Government, Parliament, Ukrainian people, and the
international community, about the state of the fight against
corruption in the defence sector. This involves analyzing defence
sector corruption and identifying structures of corrupt networks.
4. Promoting transparency of defence sector establishments
and, in conjunction with international partners, facilitating
communication and openness between the Ministry of Defence,
civil society and the public.
5. Contributing to policy through input and evaluation of the
Strategic Defence Bulletin, National Security Strategy, and other
policies as they relate to anti-corruption in the defence and
security sector.
6. Strengthening international and national accountability
structures as they relate to anticorruption in defence, particularly
the Rada.
7. Enabling citizen feedback through the creation, resourcing,
and maintenance of a feedback reporting mechanism to receive
complaints related to corruption in the defence sector and to
provide advice regarding possible legal proceedings. Grounded
suspicions of corruption will be forwarded to relevant law
enforcement agencies.

провулок Костя Гордієнка, 2а, 1‐й поверх, м. Київ, 01024
тел.: +380 44 360 52 42, e‐mail: office@ti‐ukraine.org

5

5. Operational
objectives & results

5. Оперативні цілі та
результати

NAKO will focus on important issues of systemic corruption over
the long term, whilst in the short term, focusing on smaller, more
contained issues that have an impact on and matter to the people.
This will help establish NAKO’s credibility and garner public
support, which will in turn assist NAKO in tackling the more
sensitive issues.

Основна увага НАКО в довгостроковій перспективі буде
зосереджена на проявах системної корупції, у той час як у
короткостроковій перспективі НАКО фокусуватиметься на
питаннях, що мають безпосередній вплив на громадян. Це
допоможе НАКО заслужити довіру і заручитися підтримкою
громадськості, що своєю чергою сприятиме вирішенню більш
чутливих питань.

Owing to the size of the challenge, NAKO will concentrate on two
operational level challenges in the first two years: firstly defence
procurement, and secondly the state-owned defence industry.
Both of these areas should be efficient, effective and accountable
in order to provide Ukrainian soldiers with the equipment they
need to effectively fight on the battlefield.

Беручи до уваги масштабність викликів, НАКО протягом
перших двох років своєї роботи зосередиться на двох
напрямках оперативного рівня: здійснення закупівель у сфері
оборони й оборонна промисловість, що знаходиться в
державній власності. Щоб належним чином забезпечувати
потреби українських військ, обидві сфери повинні
функціонувати ефективно та прозоро.

We have also identified issues in which research could have
significant and "achievable" impact in the short term, which will
help to strengthen the MOD and armed forces.

Ми також визначили сфери, за результатами дослідження
яких у короткостроковій перспективі можна досягти значних і
реалістичних результатів, що своєю чергою допоможе
посилити МОУ та Збройні Сили України.

Objective 1: strengthen procurement systems to reduce
opportunities for corruption and increase transparency and
accountability in the MOD.

Ціль 1. Знизити корупційні ризики в системі закупівель та
збільшити прозорість і підзвітність діяльності
Міністерства оборони України.

In order to achieve this objective NAKO will:
a.Complete briefing note on medical supplies procurement and
advocate implementation of those recommendations. This is an
area that has an immediate impact on soldiers in the field. As a
relatively narrow subject, we expect to identify recommendations
that are quickly actionable. Timeline: by Summer 2017.

Для досягнення цієї цілі НАКО:
а) підготує аналітичну довідку про корупційні ризики у
сфері медичних закупівель та адвокатуватиме
впровадження наданих рекомендацій. Це питання має
безпосередній вплив на військовослужбовців, які
знаходяться в зоні проведення АТО. У вужчому сенсі, ми
плануємо надати рекомендації, які можна буде швидко
впровадити. Термін виконання: літо 2017 року.

b.Complete Vulnerability to Corruption Assessment on armaments
procurement and advocate implementation of those
recommendations. Current levels of secrecy around armaments
procurement will make this a challenging area to research;
however, making a difference in this area is vital for the security of
the country and its troops. Timeline: by Winter 2017.

б) здійснить оцінку корупційних ризиків у сфері закупівель
озброєння та військової техніки й надасть відповідні
рекомендації. Дослідження питання ускладнюється через
наявний рівень секретності, однак зміни в цій сфері матимуть
значний позитивний вплив на безпеку країни та збройні сили.
Термін виконання: зима 2017 року.

The result of these activities should enhance the institutional
strength and accountability of the MoD, reduce corruption, and
improve transparency and efficiency in the MoD procurement
processes.

Результатами цих досліджень повинно стати посилення
інституційної спроможності та підзвітності МОУ, зниження
рівня корупції, а також підвищення прозорості й ефективності
закупівель МОУ.

Objective 2: improve governance of SC Ukroboronprom (UOP) to
ensure that it works in the best interests of the Ukrainian armed
forces and taxpayers

Ціль 2. Покращити якість управління ДК «Укроборонпром»
з метою гарантування максимального забезпечення
потреб Збройних Сил України та ефективного
використання коштів платників податків.
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In order to achieve this objective NAKO will:
a. Support UoP`s efforts to implement the Organisation for
Economic Co-operation and Development’s (OECD) standards for
State-Owned Enterprises and apply those standards to UoP and
its subsidiaries. NAKO will aim to provide an independent
advisor(s) to UoP, to provide analysis and input into efforts to
meet the OECD guidelines. The implementation of OECD
standards will be advisor’s initial focus.

Для досягнення цієї цілі НАКО:
а) підтримає зусилля ДК «Укроборонпром» із впровадження
стандартів Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) у ДК «Укроборонпром» та підприємствах,
які до нього входять. НАКО зробить свій внесок у
призначення в ДК «Укроборонпром» незалежного
консультанта (консультантів) для проведення відповідного
аналізу та надання допомоги у впровадженні керівних
принципів ОЕСР. Досягнення відповідності стандартам
ОЕСР буде першочерговим завданням консультанта.

b. Complete Vulnerability to Corruption Assessment on corruption
risks in SC UoP and advocate implementation of those
recommendations by UoP and the government..

б) здійснить оцінку корупційних ризиків у ДК
«Укроборонпром» та адвокатуватиме впровадження
наданих рекомендацій ДК «Укроборонпром» та Урядом.

c. Complete Vulnerability to Corruption Assessment for state
financing of UoP and advocate implementation of those
recommendations. This analysis will consider the development of
manufacturing capability; whether Ukrainian taxpayers subsidize
exports, and if so, whether that funding is effectively re-invested
into the state; and whether UoP’s activities fulfil the needs of the
Ukrainian military.

в) здійснить оцінку корупційних ризиків у системі
державного фінансування ДК «Укроборонпром» та
сприятиме впровадженню наданих рекомендацій. Об’єктом
аналізу буде розвиток виробничих потужностей. У разі, якщо
виявиться, що за рахунок коштів українських платників
податків фінансується експорт, акцент буде зроблено на
питанні, чи ефективно ці кошти реінвестуються в розвиток
держави. Окрім цього, об’єктом дослідження буде
спроможність ДК «Укроборонпром» забезпечити потреби
українських військових.

The result of these activities should enhance the efficiency and
transparency of Ukroboronprom and its subsidiaries, to match the
best international practices, and help achieve sustainable growth
in the long-term.

Результатом цих кроків повинно стати підвищення
ефективності й прозорості ДК «Укроборонпром» та його
підприємств таким чином, щоб вони відповідали найкращим
міжнародним практикам, а також могли досягти сталого
економічного зростання в довгостроковій перспективі.

Objective 3: provide analysis and recommendations on issues
within the MoD that will have a significant and "achievable" impact
in the short term.

Ціль 3. Здійснити аналіз та надати рекомендації з питань,
що стосуються діяльності МОУ. Такі рекомендації будуть
націлені на впровадження значних та досяжних змін у
короткостроковій перспективі.

In order to achieve this objective NAKO will:

Для досягнення цієї цілі НАКО:

a) Complete research on corruption risks in security assistance.
The provision of security assistance has fueled corruption in
countries such as Afghanistan, Mali, and Iraq. As Ukraine
receives international assistance, it is important to set in place
safeguards so that corruption does not undermine the aims of
such assistance. This research will identify the gaps and make
recommendations to reduce corruption. Timeline: by Spring 2017.

а) здійснить дослідження корупційних ризиків у системі
надання військової допомоги Україні. Надання подібної
допомоги створювало корупційні ризики у таких країнах, як
Афганістан, Малі та Ірак. Оскільки Україна отримує
міжнародну допомогу, необхідно упевнитися, що корупція не
підриває самі її цілі. Метою дослідження є виявлення
проблем у цьому процесі та надання відповідних
рекомендацій з їх усунення. Термін виконання: весна 2017
року.

b) Complete Vulnerability to Corruption Assessment on providing
servicemen of the Armed Forces of Ukraine with housing and
advocate implementation of those recommendations. This is an
area identified as a priority by the Ministry of Defence, and
therefore there may be the political will for reform, and it will also
have a strong impact on soldiers and their families. Timeline: by

б) здійснить оцінку корупційних ризиків у системі
забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил
України та сприятиме впровадженню наданих
рекомендацій. Міністерство оборони України визначило це
питання як пріоритетне, тому існує висока вірогідність
наявності політичної волі реалізувати реформу в цій сфері.
Окрім того, позитивні зміни в цьому питанні вирішать суттєві
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Summer 2017.

b) Complete Vulnerability to Corruption Assessment on MoD
property and land management and advocate implementation of
those recommendations.Timeline: By Winter 2017.

проблеми, з якими зіштовхуються військовослужбовці та їхні
сім’ї. Термін виконання: літо 2017 року.
в) здійснить оцінку корупційних ризиків у системі
управління Міністерством оборони України власністю й
земельними ресурсами та сприятиме впровадженню
наданих рекомендацій. Термін виконання: зима 2017 року.
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6. Activities

6. Заходи

To achieve the objectives outlined in section V, NAKO will need to
fully understand the issues through high-quality in-depth analysis
and develop strong and actionable recommendations, which then
need to be adopted and implemented by those responsible.

Для досягнення цілей, визначених у розділі V, НАКО повинен
здійснити якісний і поглиблений аналіз згаданих питань і
розробити чіткі та дієві рекомендації, які повинні бути
ухвалені та впроваджені відповідними органами.

Research

Дослідження

High-quality, accurate information is vital to our credibility. As
outlined above, we will aim to produce 2-3 reports covering issues
that are affecting the efficiency and effectiveness of the Ukrainian
Defence Forces and are of public concern. This will help establish
NAKO, spark both public and political interest, and encourage
people and organizations to speak to NAKO, which will aid our
research and our decision making on what new issues we should
be tackling. It will also encourage the defence establishment to
take NAKO seriously.

З метою зміцнення довіри до НАКО ми надаватимемо якісну
та достовірну аналітичну інформацію. Як було зазначено в
попередніх розділах, ми маємо намір щорічно готувати 2-3
звіти з питань, які впливають на ефективність Збройних Сил
України та є об’єктом занепокоєння пересічних громадян. Це
допоможе налагодити нашу роботу, стимулювати інтерес до
НАКО з боку суспільства та Уряду. Також це допоможе
заохотити суспільство та державні установи звертатися до
нас за підтримкою, що своєю чергою сприятиме проведенню
досліджень та допоможе отримувати інформацію про
актуальні та варті вивчення проблеми. Це також заохотить
керівництво сектору оборони сприймати НАКО серйозно.

We will use one standard Vulnerability to Corruption Assessment
methodology as a guide for our research work. The aim of the
methodology is not to limit how we go about the research, but to
achieve uniformity of assessments and consistency of results.

Ми застосовуватимемо стандартну методологію оцінки
корупційних ризиків як основну в нашій дослідницькій роботі.
Така методологія допоможе використовувати єдині підходи
до здійснення оцінки та забезпечить узгодженість
результатів.

Access to information will be challenging but there are ways we
may address this by:

У ході проведення досліджень можуть виникнути труднощі із
доступом до необхідної інформації, проте ця проблема може
бути вирішена шляхом:
- встановлення партнерських відносин з Комітетом
ВРУ з питань запобігання і протидії корупції;
- налагодження механізму повідомлення про
корупцію;
- отримання згоди від МОУ та інших відповідних
установ на проведення інтерв'ю з їхніми
співробітниками та надання можливості робити
запити на певну інформацію через визначених
контактних осіб;
- допомоги в призначенні незалежного
консультанта (консультантів) у ДК
«Укроборонпром» з метою проведення аналізу та
надання допомоги з впровадження керівних
принципів ОЕСР, а також проведення відповідних
досліджень;
- проведення інтерв'ю;
- співпраці з журналістами за ключовими темами.

‐ Establishing a partnership with AC committee of the
Parliament (Verkhovna Rada).
‐ Seting up a reporting hot-line.
‐ Securing permission from the MOD and other relevant
institutions to enable us to conduct interviews with their
staff and request information through a defined point of
contact.
‐ Providing an independent advisor to UOP to help
provide analysis and assist them in meeting the OECD
guidelines, but also to conduct research.
‐ Interviews.
‐ Working with journalists on key topics.

We will focus on understanding corruption risks and systems,
rather than investigating individuals. However, in the course of our
research, if we come across evidence of corruption by individuals
we will pass the information to the relevant authorities.

Ми зосередимо увагу на розумінні корупційних ризиків та
систем, а не на розслідуванні дій окремих осіб. Проте, якщо
ми зіштовхнемося із доказами корупції, учиненої
конкретними особами, передаватимемо цю інформацію до
відповідних органів.
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Адвокація
Advocacy
Our advocacy efforts will include putting external pressure on
government insitutions, support reform implementation relevant to
anti-corruption, and public communications, in order to achieve
anti-corruption reform in this sector.

Наша адвокація включатиме здійснення зовнішнього тиску
на урядові структури, підтримку впровадження пов’язаних з
боротьбою з корупцією реформ, а також комунікацію з
громадянським суспільством, що допоможе імплементації
реформ, націлених на боротьбу з корупцією.

Зовнішній тиск
-

External pressure
- Direct meetings with officials to discuss
recommendations, and encourage them to commit to
implementation
- Partnership with other NGOs to provide joint public
pressure
- Media (see communication strategy below)
- Leveraging donor countries’ support
- Communication with representatives of foreign
governments to introduce security assistance
conditionality.

-

проведення зустрічей з офіційними
представниками органів влади з метою
обговорення рекомендацій та заохочення їх
імплементації;
співпраця з іншими неурядовими організаціями
задля спільного тиску з боку громадськості;
залучення засобів масової інформації
(детальніше – у комунікаційній стратегії);
залучення підтримки з боку країн-донорів;
комунікація з представниками іноземних держав
задля створення умов для подальшого надання
допомоги.

Підтримка впровадження реформ
Support to reform implementation

Однією з форм адвокації буде підтримка процесу
впровадження реформ. Як неурядовий орган, НАКО не може
безпосередньо здійснювати реформи, але наші експерти або
радники можуть надавати консультативну допомогу для
МОУ та, можливо, інших оборонних інституцій у частині
реалізації антикорупційних реформ, а також для моніторингу
стану їх впровадження.

One form of advocacy will be supporting the implementation of
reforms. As a non-governmental body, NAKO cannot implement
reforms but we will aim to provide expert staff members or
consultants to advise the Ukrainian MoD and possibly some
defence establishments on their anti-corruption reforms and also
to monitor whether reforms are being implemented.
NAKO will build on the relationship that Transparency
International has established with the MOD through its training
and capacity building work to encourage the MOD to implement
counter-corruption recommendations identified by the NAKO. We
will seek to secure a robust MOU that includes access to
information and military establishments so we can assess the
degree to which the Anti-Corruption reforms are being
implemented and follow-up on any issues that have been raised
through our discussions or from the people. It will enable NAKO to
assist the MOD in tackling corruption and increasing the
effectiveness of the Ukrainian Armed Forces.

In parallel, NAKO will also build relationships with the Verhovna
Rada’s defence & anti-corruption committees, and if appropriate
agree an MOU and request that a member of Secretariat be
allowed to attend their committee meetings to observe and if
possible, feed questions to Rada members. The Anti-Committee
may need assistance in drafting legislation and help in defining
the right questions to ask the MOD; NAKO may initially allocate
one of our researchers to work part-time in collaboration with the

Відносини НАКО з МОУ, націлені на впровадження наданих
НАКО антикорупційних рекомендацій, будуть ґрунтуватися на
вже наявній системі співробітництва Тransparency
International з MOУ, в основі якої лежить проведення
тренінгів та розбудова спроможностей. Ми прагнемо
дотримуватися виконання Меморандуму про
взаєморозуміння, який передбачає доступ до інформації та
можливість контактувати з керівництвом. Це своєю чергою
дозволить зрозуміти ступінь реалізації антикорупційних
реформ та опрацювання питань, які порушуються в процесі
двостороннього співробітництва чи які є важливими для
суспільства. Це дозволить НАКО надавати допомогу MOУ в
боротьбі з корупцією і підвищити ефективність Збройних Сил
України.
Окрім цього, НАКО вибудує відносини з комітетами ВРУ з
питань запобігання і протидії корупції та з питань
національної безпеки і оборони, за необхідності укладе
меморандуми про взаєморозуміння. Також буде направлено
запит на дозвіл члену Секретаріату брати участь у
засіданнях комітетів і комунікувати з народними депутатами.
Комітет ВРУ з питань запобігання і протидії корупції може
потребувати допомоги при розробці законодавства та у
формуванні питань до MOУ. Для початку НАКО може
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AC committee.

визначити одного із дослідників відповідальним за співпрацю
з цим комітетом.
Тransparency International також надаватиме підтримку
керівництву оборонного сектору в розбудові спроможностей.

TI will also continue to support capacity building efforts within the
defence establishment.

Комунікації

Communications

НАКО забезпечить свою помітну присутність в українських
ЗМІ та Інтернеті. Найбільш важливою рисою НАКО є
неупередженість, а сама комунікація буде відкритою та
проактивною.

NAKO will establish a strong communications presence in the
Ukrainian media and online. The most important NAKO feature is
its impartiality, and our tone will be direct and straightforward.

Розвиток потенціалу Секретаріату НАКО
Кадровий потенціал

Building NAKO Secretariat capability
Staff capacity
We will immediately seek to build the expertise of the current
research team, starting with training on analyzing corruption risks.
By the first quarter of 2018, we hope to expand the team to
include additional researchers (appx. 5), and legal,
communications, and finance capacity.

Ми відразу почнемо приділяти увагу розвитку експертного
потенціалу дослідників НАКО, починаючи з тренінгу з аналізу
корупційних ризиків. До першого кварталу 2018 року ми
сподіваємося розширити склад Секретаріату, залучивши
додаткових дослідників (близько п’яти), а також підвищити
наш рівень експертизи в юридичних, комунікаційних та
фінансових питаннях.

Фінансування

Funding
NAKO is currently funded through the generous support of the
Dutch Ministry of Foreign Affairs until June 2017 and hopefully for
the foreseeable future. It our intention to generate greater interest
and support from additional donors in 2017, so that this committee
has longevity. We will approach all nations who are providing
security assistance to the country, as they have an interest in
ensuring that the assistance they are providing is being used by
an effective, accountable defence establishment, and in having an
impartial assessment of this. In addition, we will approach
philanthropic trusts and foundations that have an interest in anticorruption, security, and good governance, so that our funding
base is a combination of government and third sector support. We
will aim to have three donors secured by the end of 2017.

До червня 2017 року і, можливо, надалі НАКО
фінансуватиметься завдяки підтримці, яка люб'язно надана
Міністерством закордонних справ Нідерландів. З метою
забезпечення подальшої діяльності НАКО в 2017 році
необхідно залучити більше донорів для підтримки. Ми
звернемося до всіх країн, що надають Україні допомогу у
сфері безпеки, адже вони зацікавлені в тому, щоб їхня
підтримка була використана ефективними та підзвітними
оборонними відомствами. Окрім цього, вони зацікавлені
отримати об’єктивну оцінку використання наданої допомоги.
Ми також звернемося до благодійних фондів, що займаються
питаннями безпеки, якісного управління та протидії корупції.
Таким чином, фінансове забезпечення діяльності НАКО буде
здійснюватися як за рахунок уряді (ів), так і громадського
сектору. До кінця 2017 року ми прагнемо залучили трьох
донорів.
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7. Indicators, monitoring 7. Показники,
& evaluation
моніторинг та оцінка
NAKO will measure its success according to two main indicators,
firstly, the number of recommendations that are implemented, and
secondly, an increased score on the Government Defence AntiCorruption Index.

НАКО оцінюватиме свої досягнення, використовуючи два
основні показники. По-перше, кількість впроваджених
рекомендацій, по-друге, покращення показників України в
Індексі антикорупційної політики в оборонному секторі.

a) The Implementation of Recommendations. Each research
product will include recommendations, and the number of those
that are successfully implemented will be an indicator of our
success. In addition, for each topic of research, we will define
internal targets that we hope to achieve. For example, while we
may want to see some recommendations implemented, in some
areas we may know that in a two year time frame, those
recommendations may be impossible to achieve; we will therefore
set some realistic internal targets that we hope to see occur. This
will ensure that we do not ‘dumb down’ our recommendations in
order to be seen to be successful.

а) Впровадження рекомендацій. Кожне дослідження
міститиме рекомендації. Кількість успішно впроваджених
рекомендацій буде показником нашого успіху. Окрім того,
для кожної з тем дослідження ми визначимо ключові цілі,
яких сподіваємося досягти. Ми прагнемо впровадження
наших рекомендацій, проте в деяких сферах це може бути
неможливо зробити за два роки. Тому ми ставитимемо перед
собою низку реалістичних цілей, досягнення яких протягом
цього часу є більш вірогідним, і не будемо відходити від суті
основних рекомендацій,

b) The Government Defence Anti-Corruption Index. The
Governent Defence Anti-Corruption Index produced by
Transparency International Defence and Security measures levels
of corruption risk according to indicators in five risk areas –
political, financial, personnel, procurement, and operations. An
indicator of the success of NAKO will be an increased score in the
Index for Ukraine.

б) Індекс антикорупційної політики в оборонному секторі.
Індекс створено Програмою оборони та безпеки
Тransparency International UK. Він вимірює корупційні ризики
у 5 сферах: політичній, фінансовій, кадровій, операційній та в
закупівлях. Показником успіху НАКО буде зростання позиції
України в цьому індексі.

NAKO will review the progress in implementation of its strategic
goals every six months and will revise our actions and activites as
necessary in order to meet our strategic and operational
objectives. At the end of the two-year period in January 2019, the
strategy will be reviewed and a new 2 year strategy will be
developed.

НАКО аналізуватиме прогрес у впровадженні стратегічних
цілей кожні шість місяців та в міру необхідності
переглядатиме свої дії задля досягнення стратегічної та
оперативної цілей. По завершенню двох років (січень 2019
року) стратегію буде переглянуто та розроблено новий план
дій на наступні два роки.
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