
У 2001 році після відносної
стабілізації політичної та воєнної
обстановки в Афганістані влада США
розпочала дороговартісний процес
реконструкції інфраструктури цієї
країни та побудови економіки як
такої.

Очікування: не тільки певні нові
об'єкти та нова економічна модель
для Афганістану, але й політична
стабільність внаслідок
започаткування сталого
економічного та соціального
розвитку суспільства. 

Реальність: третина коштів,
виділених на відбудову, були
розкрадені.

Передумови: Афганістан практично
не мав досвіду власного
державотворення, інституцій
державної влади або ж не було, або
ж вони були не здатні виконувати
покладені на них функції. У
поєднанні з постійними воєнними
конфліктами з талібами це
становило велику загрозу
можливості побудови економіки
країни задля її поступового розвитку.

Антикорупційна інфраструктура була
повністю відсутня, а влада 

SIGAR та цінність звіту для України
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засновувалась на принципі
“кумівства”, яке за відсутності
достатньої кількості спеціалістів
призводило до закритості влади та її
непрофесійності. 

SIGAR: Враховуючи всі виклики, уряд
США прийняв рішення про
створення інституту Спеціального
Генерального інспектора з відбудови
Афганістану (далі - SIGAR). 

США призначили 9 інспекторів, які
координували реконструкцію
Афганістану в різних сферах
(економіка, соціальна політика
тощо). Вони повинні були
забезпечувати неможливість проявів
корупції при розпорядженні
коштами платників податків США. 

За результатами роботи інспекторів 
 та проведених аналітичних
досліджень видано звіт “Корупція в
конфлікті: уроки з досвіду США в
Афганістані”. 

Документ містить аналіз досвіду
реконструкції Афганістану у період
2001-2016 років, висновки та
рекомендації, які можуть бути
використані іншими країнами за
аналогічних або подібних ситуацій
при реконструкції економіки та
інфраструктури, які постраждали або
були знищені внаслідок воєнних
конфліктів. 

Ці рекомендації можуть стосуватися
і України, однак потрібно врахову-
вати відмінності з Афганістаном.

Звіт SIGAR може бути релевантним
для України з огляду на масштаб-
ність воєнних дій в обох країнах, 

понесених матеріальних втрат та
можливих механізмів реконструкції
інфраструктури та економіки. 
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Кейси Афганістану

У перші роки післявоєнного
відновлення Афганістану
американські чиновники визнали, що
корупція може підірвати
легітимність афганської держави.
Проте реальної оцінки корупційних
ризиків не було. У пріоритеті були
три інші нагальні потреби —
переслідувати Аль-Каїду та Талібан,
не допустити гуманітарної
катастрофи, керувати політичним
перехідним процесом і розпочати
базову реконструкцію. Боротьба з
корупцією не була головним
пріоритетом для політиків і
практиків США.

Однак у 2005 році посольство США
в Кабулі повідомило, що корупція є
«головною загрозою» для
майбутнього Афганістану. 

У 2006 році на брифінгу Міністерства
оборони США зауважили, що
корупція підживлювала «кризу в
управлінні» і запропонували
стратегію для зміцнення управління
Афганістаном. 

Разом із тим, реагування на корупцію
не відбулось. Зусиллям США по
боротьбі з корупцією в Афганістан
бракувало стійкої політичної прихи-
льності, стратегії, знань та ресурсів.

Головна проблема: боротьба з
корупцією вимагала співпраці з
афганською елітою, чия влада
спиралася на ті самі структури, які
для боротьби з корупцією
намагалися ліквідувати. Еліти
включали “військових баронів”,
повернених членів афганської
діаспори та інших впливови  
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Заходи, які спонукають
афганський уряд і суспільство
сприяти реформам, діяти
підзвітно та прозоро. До них
належать інституційна реформа

посередників, яких підтримували
США для досягнення цілей безпеки
та стабільності. Таким чином, США
зміцнювали корумповані елементи
системи.

Антикорупційна діяльність США
була спрямована на запобігання або
контроль корупції за двома
категоріями: Заходи, спрямовані внутрішньо,

тобто щодо політики та
практики США. У центрі уваги
тут покращення управління
контрактними системами та
програмами допомоги, щоб вони
не сприяли корупції.

та розбудова потенціалу,
покращення спроможності суддів
для розслідування та судового
переслідування, покращення
фінансового нагляду та зміцнення
організації громадянського
суспільства та ЗМІ.

Висновки для України

 
4



Верховною Радою України має
бути затверджена
Антикорупційна стратегія, яка
серед іншого має включати
превентивні механізми
запобігання корупції під час
відновлення України.

Проаналізувавши рекомендації
SIGAR, можна виділити релевантні
для України висновки:

У 2020 році в першому читанні
Верховна Рада України прийняла за
основу проєкт Закону про засади
державної антикорупційної політики
на 2020-2024 роки, яким
пропонується затвердити
Антикорупційну стратегію. Досі
закон не ухвалено.

У риториці щодо відновлення ні
Президент, ні Уряд не згадують у
необхідності запровадження
додаткових антикорупційних
запобіжників. Зокрема, не згадується
спеціальних зусиль держави в цьому
напрямку, відповідальність
перекладається на донорів та
суспільство, які цього мають не
допустити.

Отже, ключовими посадовими
особами, ймовірно, наразі не
приділяється достатня увага
боротьбі з корупцією. Держава
наразі не бере на себе відповідаль-
ність за результати цієї боротьби.
Для донорів це може стати
сигналом для відмови виділення
коштів напряму Уряду України - за
таких обставин вони можуть
уникати делегування  державним 

інституціям України функції
самостійного використання коштів.

За таких обставин у донорів може
виникнути бажання направляти
допомогу безпосередньо населенню
через місцеві або міжнародні НУО.
Однак у довгостроковій перспективі
це може порушити здатність
держави надавати послуги,
підриваючи ще більше її легітимність
та послаблюючи систему
підзвітності перед людьми.

SIGAR рекомендував Конгресу
розглянути питання про прийняття
закону, який прояснює, що боротьба
з корупцією є пріоритетом
національної безпеки в надзвичайних
ситуаціях та потребує міжвідомчої
антикорупційної стратегії з
контрольними показниками та
річною звітністю про результати
виконання. Адже для подолання
повсюдної корупції необхідна
політична воля керівництва
приймаючої країни, а країни-донори
мають підтримувати ці зусилля.

Аналогічно подолання корупції в
Україні є нашою відповідальністю, а
не міжнародних інституцій та країн,
які виділяють кошти на відновлення.

Отже, рекомендуємо включити в
План заходів з післявоєнного
відновлення України доопрацюван-
ня Антикорупційної стратегії з
урахуванням викликів післявоєнного
відновлення та її затвердження.
Запобігання корупції має стати
засадничим принципом відбудови
України.
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Україна має розробити чіткі та
прозорі механізми координації
донорської підтримки і
контролю за розпорядженням
донорських коштів.

Погана координація та конкуруючі
політичні пріоритети країн-донорів
гальмували зусилля США з
реконструкції Афганістану. 
Однією із ключових проблем була
нездатність державних інституцій
Афганістану реалізувати великий
обсяг коштів від донорів. Це сприяло
марнотратству та корупції.

В контексті відбудови України, цей
фактор має враховуватись з точки
запровадження норм, які дозволять
громадськості та державним
органам ефективно контролювати
такий обсяг витрат, адже під час
відновлення буде потреба швидко
витрачати багато грошей.

При відновленні України також
очікується залучення великої
кількості донорів - ЄС, окремі країни,
міжнародні фінансові установи,
бізнес та окремі громадяни. Крім
того, напрацьовуються механізми
звернення конфіскованого майна
країни-агресора на користь України.

Крім того слід враховувати високий
рівень самостійності органів
місцевого самоврядування, які також
можуть залучати міжнародну
підтримку для відновлення без
участі центральних органів влади.

За умови відсутності координації,
можливі випадки подвійного
фінансування, браку прозорості та
підзвітності у діяльності державних 

органів, повної інформації про
виділені кошти та стан їх
використання. Такий брак інформації
також унеможливить ефективний
громадський контроль.

Урядом України пропонувались деякі
кроки щодо координації. Зокрема,
05.04.2022 Кабінет Міністрів України
подав на розгляд Президента проект
Указу про створення Фонду
відновлення України як
консультативно-дорадчого органу
при Президентові. Фонд має
забепечувати координацію
накопичення фінансових ресурсів для
післявоєнного відновлення держави.

На нашу думку, консультативно-
дорадчий орган не здатен ефективно
забезпечити координацію. 

Відсутність функцій координації
витрат коштів та об’єму повноважень
може призвести до розпорошення
коштів, що матиме наслідком
складність або неможливість
здійснення належного контролю за
такими витратами, а відтак -
свідчитиме про нівелювання самої
ролі Фонду відновлення України.

Також Кабінет Міністрів України
розширив повноваження Урядового
уповноваженого з питань інвестиції,
додавши також координацію
залучення фінансової допомоги в
умовах воєнного стану, формування
фонду відновлення та трансформації
економіки, фонду підтримки малого
та середнього бізнесу, фонду
відновлення майна та зруйнованої
інфраструктури, фонду
обслуговування та погашення
державного боргу, фонду підтримки 
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армії, гуманітарного фонду. Однак
координації тільки залучення
фінансової допомоги, без
координації її використання,
недостатньо.

Окремо слід звернути увагу на
ініціативну Президента України
United24, яка по суті є
фандрайзинговою платформою.
Кошти збираються на спеціальні
рахунки, закріплені за
міністерствами. Щотижнево
міністерства звітують про витрачені
кошти, також анонсовано здійснення
регулярного аудиту звітів компанією
Deloitte. Одним із ключових плюсів
платформи Мінцифри визначали
швидків розпорядження коштами - у
перспективі проходження циклу від
донату до закупівлі за добу. 

Однак такий турборежим у
витрачанні коштів може бути
виправданий тільки під час активної
фази війни за забезпечення
першочергових оборонних потреб. 

У період післявоєнного відновлення
витрати мають бути скоординова-
ними, пріоретизованими та
підзвітними громадськості. Швидке
витрачання коштів державними
органами не дасть фізичної
можливості громадскості реагувати
та запобігати корупційним ризикам,
оскільки в громадскості просто не
буде вистачати часу на аналіз та
реакцію.

Рекомендуємо будувати План
заходів з післявоєнного відновлення
України на принципах належної
координації дій державних органів,
донорів, органів місцевого
самоврядування не тільки щодо 

Україна має забезпечити
стратегічних аналіз корупційних
ризиків в найважливіших сферах,
в тому числі неформальних
зв’язків представників “еліт” -
влади, бізнесу, олігархів та
криміналітету - з метою
усунення можливостей вчинення
корупційних правопорушень
через вдосконалення правового
регулювання та співпрацю з
правоохоронними органами.

проводити детальний аналіз
факторів, які сприяють чи
стимулюють корупцію всередині
країни;

аналізувати сімейні, етнічні та
політичні об'єднання еліт, їх
економічні інтереси, їхні законні
та незаконні фінансові мережі, та
їх географічні сфери впливу;

надавати цей аналіз вищим
посадовим особам Ради
національної безпеки, 

залучення коштів, але й щодо їх
витрат, а також визначити
державний орган, який має
здійснювати таку координацію,
наділивши його достатнім обсягом
повноважень, визначивши
процедури координації та
підзвітності.

У рекомендаціях SIGAR -
обов'язковий аналіз розвідкою
зв'язків між урядом країни,
чиновниками, криміналітетом на
початку будь-якої надзвичайної
операції.

Зокрема, розвідувальні органи
повинні: 
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надавати цей аналіз посадовим
особам Управління контролю за
іноземними активами (OFAC), у
зв'язку зі Списком спеціально
визначених громадян;

визначати точки впливу США.

здійснювати постійний аналіз
неформальних зв’язків, що може
призвести до вчинення
корупційних правопорушень, між
державними органами,
політиками, олігархами,
корупціонерами, криміналітетом,
в тому числі через корупціогенні
фактори в законодавстві;

Міноборони, USAID, Уряду,
Казначейству, Юстиції та
Міністерство національної безпеки,
які відповідальні за політику,
стратегію та планування;

В контексті українських реалій
рекомендації для уповноважених
органів антикорупційної
інфраструктури можуть бути
такими:

здійснювати стратегічний аналіз
корупційних ризиків в
найважливіших сферах
післявоєнного відновлення
(будівництво житла, соціальної
та іншої інфраструктури,
капітальний ремонт та
реконструкція, закупівля робіт,
товарів та послуг);

оприлюднювати результати
дослідження та адвокатувати
необхідні зміни законодавства
задля усунення чи мінімізації
зазначених ризиків.

Отже, держава має впровадити
належний рівень аналітичного
забезпечення діяльності щодо
запобігання корупції враховуючи
найважливіші сфери післявоєнного
відновлення. Результати аналітичної
роботи, висновки та рекомендації
мають стати обов’язковими до
виконання органами державної
влади, а також використовуватись у
роботі правоохоронних органів для
ефективного забезпечення розслі-
дування корупційних злочинів.


