
 

 
 

 
 

 
  
 

       
  

 
    

 
        

         
          

         
 
         

     
       

           
         

            
           

         
        

       
       

    
 
             
        

         
          

       
 

    
         

            
         

             
          

          

ПРЕС-РЕЛІЗ 

31 січня 2023 року 

Генеральні інспектори Міністерства оборони, Державного департаменту і USAID 
відвідали Київ 

ДЛЯ НЕГАЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ 

Минулого тижня керівники Офісів генеральних інспекторів Міністерства оборони США, 
Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
завершили спільну поїздку до України, Польщі й Німеччини з метою вдосконалення 
скоординованого нагляду за зусиллями уряду США із допомоги Україні. 

В Україні керівники Офісів зустрілися з Прем’єр-міністром, Міністрами оборони і фінансів, 
керівництвом Національного антикорупційного бюро України, українськими 
організаціями громадянського суспільства та іншими українськими лідерами, щоб 
обговорити зусилля щодо забезпечення нагляду та підзвітності у програмах США із 
підтримки України. Посол США в Україні Бріджит А. Брінк супроводжувала делегацію 
Офісів на більшість цих зустрічей, під час яких було наголошено на важливості отримання 
своєчасного та прозорого доступу до інформації від уряду України для підвищення 
здатності Офісів генінспекторів проводити незалежні аудити та розслідування, пов’язані з 
фінансованими США програмами й операціями. Керівники інспекторських Офісів також 
підкреслили необхідність незалежності, прозорості та підзвітності в українських 
інституціях, включаючи наявність відповідних систем, персоналу і ресурсів для 
забезпечення доброчесності урядової діяльності. 

У Німеччині та Польщі делегація Офісів зустрілася з Командуванням армії США в Європі 
та Африці, Групою безпекового сприяння Україні та представниками Міжнародного 
Центру координації пожертв. Завдяки цим зустрічам делегація отримала від офіційних 
осіб на місцях інформацію, на яку спиратиметься нагляд за безпековою допомогою США, 
прямою бюджетною підтримкою, енергетичною та гуманітарною допомогою Україні. 

Роберт П. Сторч, Генеральний інспектор Міністерства оборони, прокоментував: 
«Взаємодія з цими ключовими зацікавленими сторонами та міжнародними партнерами 
дає змогу отримати безпосереднє уявлення про цю дедалі ширшу роботу і має 
вирішальне значення для кращого розуміння процедур, задіяних для надання безпекової 
допомоги Україні, а також умов і проблем на місцях. У координації з нашими колегами з 
Держдепартаменту та USAID ми застосуємо ці ідеї та спостереження до нашого 
поточного нагляду за підтримкою України з боку Міністерства оборони США». 

https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1618969243990777859?s=20&t=arTh6rA27ztWRId_Yu4YaA


 
 

        
      

        
         
          

            
      

            
       

       
 

       
         

      
            

           
             

         
          

        
     

 
          

           
          

   
 

        
        

          
        

           
      

 
       

        
        

 
           

       
 

  
  

 

Діана Шоу, заступниця і виконувачка обов’язків Генерального інспектора Державного 
департаменту, сказала: «Час, проведений нами у Києві, дав нам можливість 
безпосередньо повідомити про очікування американських платників податків щодо 
підзвітності й прозорості тим українським урядовцям, які відповідають за забезпечення 
ефективного і результативного використання допомоги США у боротьбі України за 
перемогу в цій війні та за своє майбутнє. Важливість цього повідомлення не можна 
недооцінювати. Офіс Генерального інспектора Держдепартаменту, працюючи в тісній 
координації з нашими колегами з таких же офісів USAID і Міністерства оборони, прагне 
викорінити будь-яке шахрайство, марнотратство чи корупцію, які можуть завадити 
дієвості допомоги, настільки важливої для остаточного успіху України». 

Ніколь Анґарелла, виконувачка обов’язків заступника Генерального інспектора USAID, 
яка також зараз виконує обов’язки і самого Генерального інспектора Агентства, 
прокоментувала: «Для американського народу надзвичайно важливо мати впевненість, 
що все чесно із доларами платників податків, які спрямовуються на підтримку України та 
її народу. Своєчасний і ефективний нагляд за роботою USAID в Україні є головним 
пріоритетом мого офісу, а візити в Україну та сусідні країни є життєво важливими для 
налагодження відносин і розширення джерел інформації для підтримки нашої роботи. 
Ми вітаємо зобов’язання уряду України та організацій громадянського суспільства щодо 
надання Генеральним інспекторам необхідного доступу для продовження нашої 
незалежної перевірки та розслідувальної діяльності». 

Раніше цього місяця три Офіси генеральних інспекторів опублікували документ «Спільний 
план стратегічного нагляду – відповідь на події в Україні», виділивши 64 поточні та 
заплановані наглядові продукти та 14 готових продуктів, пов’язаних із відповіддю США на 
ситуацію в Україні. 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з Управлінням із 
законодавчих питань та комунікацій Офісу Генерального інспектора Міністерства 
оборони за адресою public.affairs@dodig.mil, з Управлінням зі зв’язків з Конгресом і 
громадськістю Офісу Генерального інспектора Державного департаменту за адресою 
publicaffair@stateoig.gov або з Відділом зі зв’язків з Конгресом і громадськістю Офісу 
Генерального інспектора USAID за адресою OIGLegAffairs@usaid.gov 

Щоб повідомити про шахрайство, марнотратство, зловживання чи корупцію в програмах, 
які фінансуються США в Україні, перегляньте, за посиланнями, інформацію про гарячу 
лінію Офісів генеральних інспекторів англійською та українською мовами. 

Для отримання додаткової інформації про нагляд трьох Офісів генеральних інспекторів за 
відповіддю США на ситуацію в Україні відвідайте: 

https://www.dodig.mil/Ukraine/ 
https://www.stateoig.gov/ukraine-response-oversight 
https://oig.usaid.gov/our-work/ukraine-oversight 

https://www.dodig.mil/Ukraine/Oversight-Updates/Article/3270483/fy-2023-joint-strategic-oversight-plan-ukraine-response/
mailto:public.affairs@dodig.mil
mailto:publicaffair@stateoig.gov
mailto:OIGLegAffairs@usaid.gov
https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2023-01/Hotline%20Information%20for%20Reporting%20Ukraine-Related%20Misconduct_0.pdf
https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2023-01/Hotline%20Information%20for%20Reporting%20Ukraine-Related%20Misconduct%20%28Ukrainain%29_0.pdf
https://www.dodig.mil/Ukraine/
https://www.stateoig.gov/ukraine-response-oversight
https://oig.usaid.gov/our-work/ukraine-oversight

