
У 2008 році Конгрес США створив
Комісію з укладання контрактів у
воєнний час в Іраку та Афганістані (за
зразком Комітету Трумена, який
наглядав за державними контрак-
тами під час Другої світової війни).

Це стало відповіддю на
звинувачення у привласненні
мільярдів доларів в Афганістані та
Іраку. Зокрема, Агентство з аудиту
оборонних контрактів підрахувало у
2007 році, що було понад 10
мільярдів доларів сумнівних і не
підтверджених витрат, пов’язаних з
реконструкцією Іраку за контрак-
тами на військову підтримку в 57
мільярдів доларів.

Комісія повинна була оцінити
перевірити контракти воєнного часу
та оцінити масштаби шахрайства,
зловживань та неправильного
управління. Комісія мала
повноваження проводити слухання і
направляти до Генерального
прокурора будь-яке порушення або
потенційне порушення закону, яке
вона виявляла.

У 2011 році Конгрес підготував
остаточний звіт «Трансформація
контрактів у воєнний час: контроль
витрат, зниження ризиків».

За даними звіту, мінімум 31 млрд
дол були витрачені у зв'язку із
марнотрацтвом та шахрайством в
Іраку та Афганістані. Велика частина
з них пов'язана зі спробами взяти на
себе забагато функцій.  

Комісія з укладання контрактів



Агентства надмірно
покладаються на підрядників
для операцій на випадок
надзвичайних ситуацій та не
застосовують систематичний
розгляд операційних,
політичних та фінансових
ризиків. 

Комісія виділила 15 проблемних
питань під час укладання та
супроводження військових
контрактів та надала 15
рекомендацій, які допомогли б їх
усунути. 

Уряду не вистачає персоналу та
структур для закупівель, необхідних
для управління та нагляду за
великими силами підрядника.
Кількість працівників держапарату
та військовослужбовців становила
260 тис. осіб у Афганістані та Іраку,
однак кількість підрядників у двох
країнах була вищою у рази.

Велика залежність від підрядників
переважила здатність уряду
здійснювати належне планування,
управління та нагляд за виконанням
договорів. Уряд надто покладався на
підрядників.

Події в Іраку та Афганістані показали,
що систематичний розгляд опера-
ційних, політичних та фінансових
ризиків має бути критерієм оцінки
доцільності контрактування, на
відміну від припущення, що будь-яке
завдання, яке не вважається за своєю
суттю державним, автоматично
підходить для виконання за
контрактом.

У тих випадках, коли виконання
контракту є доцільним, уряд повинен
забезпечити належне управління
закупівлями та нагляд за
підрядником.

Рекомендація 1: Використовуйте
критерії ризику при прийнятті
рішення про те, чи слід укладати
контракти в непередбачених
обставинах.

Рекомендації Комісії



Відсутність достатньої кількості
фахівців із закупівель

Ризики використання приватних
підрядників з безпеки для
певних функцій.

Не налагоджена ефективна
міжвідомча координація.

Відсутність достатньої кількості
фахівців із закупівель. 
Кількість контрактних фахівців,
професія, критична для виконання
контрактів на випадок надзвичайних
ситуацій, зросла лише на 3% по
всьому уряду в період з 1992 по
2009 рік, незважаючи на величезне
збільшення договірної діяльності
протягом цього періоду.

Рекомендація 2: Необхідна належна
кількість та підготовка кадрів для
управління закупівлями та нагляду за
підрядниками.

Використання приватних охоронних
компаній може представляти
особливо чутливі ризики, оскільки їх
озброєні співробітники можуть
брати участь в інцидентах, які
травмують або наражають на
небезпеку невинних цивільних осіб.
Крім того, їх використання для
безпеки конвоїв в деяких частинах
Афганістану призводить до
вимагання оплати за захист, яке
перенаправляє кошти платників
податків місцевим воєначальникам і
повстанцям.  

Рекомендація 3: Повинно бути
застосовано поетапне припинення
використання приватних підрядників
з безпеки для певних функцій.

Неефективне витрачання коштів

Міністерство оборони, Державний
департамент та USAID повинні
розробити та укласти постійний
міжвідомчий Меморандум про угоду
(MOУ), що включає уроки та
найкращі практики, отримані в Іраку
та Афганістані, для надання
рекомендацій у використанні
приватних підрядників з безпеки
зараз і в майбутньому.  

На оперативному рівні посли,
директори місій USAID та військові
командири повинні нести
відповідальність за створення,
оприлюднення та перегляд критеріїв
визначення доцільності забезпечення
безпеки у міру зміни умов. 

Рекомендація 4: Покращення
міжвідомчої координації та
рекомендацій щодо використання
підрядників з безпеки у
надзвичайних ситуаціях.

Необгрунтовані витрати за
контрактами були обумовлені
факторами на рівні приймаючої
країни, на рівні програми та проекту,
а також на індивідуальному рівні
контракту.

На рівні приймаючої країни -
американські чиновники не
розуміють необхідності узгодити
короткострокові військові та
довгострокові цілі розвитку,
реалістично оцінювати умови та
можливості приймаючої країни. Ці
недоліки сприяли дорогим і
невдалим результатам контрактів.

На рівні програми та проекту
агентства - недостатній рівень 



Агенції не інституціоналізували
закупки як основну свою
функцію.

інтегрованості своїх програм та
проектів один з одним і з іншими
донорами, або не приділення
належної уваги витратам та
управлінським наслідкам, погані
умови безпеки. Неадекватна
конкуренція і незнання місцевих
підрядних та субпідрядних компаній
є основною причиною контрактного
марнотрацтва.

На рівні контракту часто не вдається
визначити вимоги в розумні терміни
та призначити відповідні ресурси
для управління та нагляду. Без
достатнього управління та нагляду
посадові особи запізнюються з
виявленням та виправленням поганої
роботи підрядника. Ключові
недоліки включають непрацюючий
персонал підрядника, дефектне
будівництво та неналежний захист
майна та персоналу. 

Особливо тривожним результатом
експертизи Комісії є те, що мільярди
доларів, які вже витрачені,
включаючи витрати на очевидно
добре розроблені проекти та
програми, виявляються марними
тратами, якщо приймаючі уряди не
зможуть або не виділять кошти,
персонал та досвід для їх подальшої
експлуатації та підтримки.

Рекомендація 5: Вжити заходів для
зменшення загрози додаткових
витрат.

Значний прогрес буде обмежений
до тих пір, поки агентства
чинитимуть опір великим реформам.

 

Відсутня об'єднана посада, на
якій особа буде відповідальна за
стратегічне керівництво. 

Реформи підвищать важливість
укладання контрактів. 
Більше половини контрактних
витрат на оборону припадає на
послуги, а не на закупівлю
обладнання. Однак культура і
процеси оборони залишаються
зосередженими на системах
озброєння. Цей дисбаланс у фокусі є
особливо ризикованим у контексті
операції в Іраку та Афганістану, де
66% контрактних витрат припадає на
послуги.

Реформа воєнних закупівель вимагає
активної та постійної уваги з боку
вищих керівників агентства, що
виходить за межі правонаступництва
на посаді та змін в адміністрації.

Рекомендація 6: Підвищення позицій
і розширення повноваження
цивільних посадових осіб,
відповідальних за укладання
контрактів на випадок надзвичайних
ситуацій, в Міністерстві оборони
(обороні), Державному департаменті
(Державі) та Агентстві США з
міжнародного розвитку (USAID).

Рекомендація 7: Підвищення і
розширення повноважень військових
посадових осіб, відповідальних за
укладання контрактів на випадок
надзвичайних ситуацій на
Об'єднаному штабі, учасників
бойових дій в штабах командирів, а
також на військовій службі. 

Перекіс організаційних структур та
органів влади перешкоджає
міжвідомчій координації та 



Відсутність постійного офісу
генерального інспектора з
надзвичайних ситуацій.

співробітництву для укладання
воєнний договорів. Цей перекіс
призводить до дублювання зусиль,
прогалин у безперервності та
неправильної поетапності операцій. 

В даний час жодна людина не має
повноважень гарантувати, що кожне
відповідне агентство має необхідні
фінансові ресурси та політичний
нагляд, у разі необхідності, для
виконання своєї місії, пов'язаної з
надзвичайними ситуаціями, та
забезпечення того, щоб бюджети
агентств були взаємодоповнюю-
чими, а не дублюючими або
суперечливими. 

Рекомендація 8: Створити нову,
подвійну керівну посаду в Управлінні
з управління та бюджету (OMB) та
персоналу для забезпечення нагляду
та стратегічного керівництва.

Поліпшенню планування, готовності
та ефективності агенцій значно
сприятиме створення постійного
офісу спеціального генерального
інспектора з надзвичайних ситуацій.
Повноваження існуючих генеральних
інспекторів або обмежені
відомством (оборона, держава та
USAID), або обмежені часом та
функціями (тимчасові спеціальні
генеральні інспектори для Іраку та
Афганістану зосереджені на
відбудові). 

Маючи невеликий, але повноважний,
постійний генеральний штаб
генерального інспектора,
присвячений операції на випадок
надзвичайних ситуацій забезпечать

Недостатній рівень конкуренції.

Відсутній на належному рівні
контроль за підрядниками.

ритичний моніторинг, дозволить
регулярно оцінювати адекватність
планування та координації агентства
для непередбачених ситуацій, а
також забезпечує логічний центр
для розробки та координації
необхідної підготовки між
агентствами.

Рекомендація 9:  Створити офіс
генерального інспектора з
надзвичайних ситуацій.

Ефективна конкуренція мотивує
підрядників створювати справедливе
ціноутворення, найкращу вартість та
якісне виконання.  

Агентства не змогли встановити і
досягти цілей для конкуренції в Іраку
і Афганістані. Зокрема, вони
видавали накази про виконання
завдань за надмірну тривалість без
належної конкуренції. 

Незважаючи на більш зріле
договірне середовище в Іраку та
Афганістані сьогодні, Міністерство
оборони, держава та USAID все ще
не підкреслюють конкурентну
практику укладання контрактів.
Деякі стратегії закупівель агентств
обмежили конкуренцію і віддали
перевагу діючим підрядникам, навіть
тим, хто має недоліки
продуктивності.  

Рекомендація 10: Встановлення та
досягнення щорічного збільшення
цілей конкуренції на випадок
надзвичайних ситуацій.



Підрядники виконують
контракти не на належному
рівні та не несуть за це
відповідальність.

Контроль за роботою окремих
підрядників має вирішальне
значення на всіх етапах процесу
укладання договорів як для
забезпечення належного управління
та нагляду, так і для отримання
необхідної інформації для
здійснення платежів. Кращий збір і
використання даних про
продуктивність підрядника значно
покращить здатність державних
посадовців відсіяти не підходящих
виконавців і керувати процесом
укладання контрактів на випадок
непередбачених обставин.

Рекомендація 11: Покращення
продуктивності підрядника і
використання даних про його
продуктивність з метою мінімізації
ризику заключення договору із
неякісним виконавцем.

Проблема сприяння культурі
відповідальності підрядників
особливо складна в зонах військових
дій, де спільнота підрядників
складається з громадян США,
місцевих та третіх країн; де збір
стабільних відповідальних,
конкурентоспроможних компаній,
які мають право на контрактну
винагороду, є проблемою.

Виконання законів, правил та умов
договору служить двом цілям: він
вирішує марнотратну та шахрайську
поведінку та встановлює стандарт
для майбутньої діяльності. 

Агресивне використання методів
примусового виконання контрактів 

Відсутність достатніх людських
ресурсів для управління
контрактами.

Не впровадження реформ на
довготривалу перспективу.

зменшить ризик укладання
контрактів компаніям з сумнівною
репутацією. Розширення слідчих
повноважень та підсудності
сприятиме встановленню ефективної
відповідальності за підрядників,
особливо іноземних підрядників та
субпідрядників, які не можуть
підпадати або затруднено підпа-
дають під дію законодавства США.
 

Рекомендація 12: Посилення
інструментів примусового виконання
контрактів.

Агентствам не вистачає персоналу та
ресурсів, щоб забезпечити адекватне
управління всіма аспектами контра-
ктування на випадок непередбачених
обставин. До них відносяться:
фінансовий менеджмент, планування
закупівель, огляд бізнес-систем,
аудит понесених витрат, управління
ефективністю, управління майном,
оплата за контрактом і закриття
контрактів. У зв'язку з цим витрати
перевищують $1 трлн у 2016 році.

Рекомендація 13: Забезпечити
достатній штат і ресурси, а також
встановити процедури для захисту
інтересів уряду.

Робота з розробки, забезпечення та
впровадження тривалих реформ
потребуватиме набагато більше часу,
ніж до кінця роботи Комісії, Статут
якої вимагає, припинити діяльність
до 30 вересня 2011 року.



Відсутність звітування про
реформи контрактування.

Рекомендація 14: Конгрес повинен
надати або перерозподілити ресурси
для реформи воєнних контрактів,
щоб усунути чи пом’якшити численні
недоліки, описані Комісією. 

Потрібна примусова функція для
забезпечення широкого та
ефективного прийняття реформи
контрактування на випадок
надзвичайних ситуацій. В іншому
випадку інерція, опір змінам,
плинність кадрів і відсутність 

стійкого і цілеспрямованого
лідерства можуть об'єднатися в
потужний бар'єр, який блокує
прогрес. Ефективне впровадження
реформи вимагає створення методу
періодичного звітування про стан
рекомендацій Комісії, щоб програма
реформ залишалася в полі зору осіб,
які приймають рішення. 

Рекомендація 15: Конгрес повинен
прийняти законодавство, що вимагає
регулярної оцінки та звітування про
прогрес агенцій у впровадженні
рекомендації щодо реформ.

Якщо порівняти це з українськими
реаліями, то можна, наприклад,
запровадити для закупівель у воєнний та
післявоєнний час обов'язковість
прийняття рішень на основі оцінки не
тільки цінового, а й не цінового
(додаткового) критерію - строку
необхідного для виконання по
контракту; строку гарантійного
обслуговування, розмірів
експлуатаційних витрат. 

На сьогодні, згідно ЗУ “Про публічні
закупівлі” прийняття рішень з
урахуванням таких  критеріїв є не
обов'язковою вимогою, а лише як
додаткова опція для замовників.

Також необхідно і в подальшому
заохочувати впровадження посади
“уповноваженої особи” по закупівлям на
підприємствах та проходження ними
тестування відповідно до Закону “Про
публічні закупівлі”.



Звертаємо увагу, що 28.02.2022 р.
КМУ була прийнята постанова № 169
«Деякі питання здійснення оборонних
та публічних закупівель товарів,
робіт і послуг в умовах воєнного
стану», якою передбачено, що в
умовах воєнного стану оборонні та
публічні закупівлі здійснюються без
застосування процедур закупівель та
спрощених закупівель, визначених 

 Законами України «Про публічні
закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Необхідно дуже виважено приймати
будь-які зміни у закупівельне
законодавство. Оскільки закупівельна
реформа та її необхідність також
були відзначені у звіті Комісії, як один
з векторів  ефективного нагляду та
використання коштів.


