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Проблеми протидії корупції у секторі безпеки і оборони потребують
удосконалення порядку подання декларації про майновий стан і доходи
(далі – декларація про доходи) військовими посадовими особами.
Військові посадові особи – це військовослужбовці, які обіймають штатні
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально
уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із
законодавством [1].

Слід сказати, що дія розділу VII Закону України «Про запобігання
корупції», яким визначено порядок подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, не поширюється на військовослужбовців військової
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової
служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових
посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за
контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб
сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого
офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського
складу, крім військовослужбовців, які проходять військову службу у
військових комісаріатах. Суб’єкти декларування, які не мали можливості
до 1 квітня за місцем військової служби подати декларацію осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в
інтересах оборони України під час дії особливого періоду,
безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на
території проведення антитерористичної операції та здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
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направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або
національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік
протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження
військової служби чи дня закінчення проходження військової служби,
визначеного частиною другою статті 24 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» [1; 2]. Однак щодо кола осіб, які мають
подавати декларації про доходи, науковцями та практиками
висловлюються різні позиції, що потребує здійснення спеціальних
наукових досліджень.

Разом з тим доцільність подання військовими посадовими особами
декларації про доходи не викликає сумнівів. Як наголошувалося у
багатьох наукових та методичних працях, в умовах ведення бойових дій
вплив корупційних ризиків може бути особливо небезпечним, що повною
мірою усвідомлюється на рівні управління сектором оборони [3, с.463;
4, с.324]. Розвиток інформаційних технологій дає змогу використовувати
нові, невідомі раніше, засоби протидії корупції [5, с.63], застосування
яких дозволяє значно підвищити ефективність досягнення належного
стану доброчесності у державі.
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