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Звіт про роботу Національного 
антикорупційного бюро України
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-

даємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2017 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності
Станом на 30.06.2017

№ Вид діяльності Результат

1 Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрі-
зі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 487

2 Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результа-
тивність

37
6 кримінальних  

проваджень
3 Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 121

4 Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення 
ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 16

5 Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдовувальний вирок суду щодо вчи-
нення ними відповідних правопорушень 0

6 Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» *див. таблицю

7 Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, від-
несеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування

87 165 825 000 грн
відшкодовано 

143 296 000 грн

8

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопо-
рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішен-
ням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягне-
ні на користь держави, та розпорядження ними

21 733 943 грн

9
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, 
віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за 
кордону, та їх зберігання

0

10 Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопо-
рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними ** див. таблицю

11 Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального корупційного правопорушення 23

12 Результати проведених перевірок на доброчесність
4 перевірки,  
негативних  

результатів немає

*Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 
Закону України «Про запобігання корупції» (станом на 30.06.2017)

№ Суб’єкт

Кількість 
осіб, яким 

повідомлено 
про підозру, 

всього 
по кожній 
категорії

Кількість осіб, 
стосовно яких 

складено 
обвинувальний 

акт, всього 
по кожній 
категорії

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова ВРУ, його Перший 
заступник, Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр, віце-прем’єр-міністри, міні-
стри, інші керівники ЦОВВ, які не входять до складу КМУ, та їх заступники, Голо-
ва СБУ, Голова НБУ, Генпрокурор, Голова та інші члени Рахункової палати тощо)

3 2

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови 7 5
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 10 6
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до за-
конів військових формувань 

0 0

ґ) судді 16 9
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконав-
чої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підроз-
ділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного бюро

2 2

е) посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, диплома-
тичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-за-
повідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у 
сфері державної митної справи

18 17

є) члени НАЗК 0 0
ж) члени ЦВК 1 0
з) поліцейські 1 1
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади АРК 2 0
і) члени державних колегіальних органів 1 1

2. Особи, які для цілей цього закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 
частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради дер-
жавного банку, державного підприємства або державної організації, що має на 
меті одержання прибутку 

31 13

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самовряду-
вання, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі іт.д.), а та-
кож експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо 

1

в) представники громадських об’єднань, навчальних закладів, які входять до 
складу конкурсних комісій, утворених відповідно до ЗУ «Про державну служ-
бу», «Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в 
п. 1, підпункті «а» ч.2 

0 0

3.

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеці-
ально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами

23 6

4.
Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на 
посади сільських, селищних, міських голів та старост.

0 0

5.

Фізичні особи, які: 
отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або ін-
шої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж 
року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антико-
рупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управ-
ління, інших органів управління ГО, інших непідприємницьких товариств, що 
здійснюють діяльність, пов’язану з реалізацією антикорупційної політики

3 0

**Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів 
від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 
Національного бюро, та розпорядження ними

Вид арештованого майна Кількість/вартість Примітки
Нерухомість (будинки, квартири, інші споруди) 206 об’єктів, 1 частка у будинку, 2 частки у квартирах
земельні ділянки 128  
транспортні засоби 83  
Цінні папери (млн грн) 75,5  
Корпоративні права (млн грн) 320,36
Грошові кошти:   
грошові кошти (млн грн) 590,74  
грошові кошти (млн дол США) 80,21  
грошові кошти (млн євро) 7,34  
грошові кошти (тис фунтів стерлінгів) 4,2  
Інше:   
золоті вироби (шт) 30  
мобільні телефони, ноутбуки 3  
інше (млн грн) 1,48  

Розподіл кримінальних проваджень* за джерелами інформації
Станом на 30.06.2017

Джерело Кількість
Провадження, прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів 120
Кількість проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків 93
Кількість проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичнихосіб, що надійшли на адре-
су Національного бюро 51

Кількість проваджень, зареєстрованих за матеріалами інших правоохоронних органів 31
Кількість проваджень, зареєстрованих за ухвалою суду 73
Кількість проваджень, зареєстрованих за заявами та повідомленнями від народних депутатів України 3
Всього 371

*Усі провадження, за виключенням закінчених, направлених за підслідністю, зупинених, приєднаних до інших 
кримінальних проваджень

2. Взаємодія з іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Назва органу Мета Результат
1. Національне агентство 

з питань запобігання 
корупції

Меморандум про 
співпрацю та обмін 
інформацією

Співпраця та обмін інформацією з метою організації інфор-
маційно-аналітичної діяльності, необхідної для недопущення, 
виявлення і припинення кримінальних корупційних діянь та 
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією

2. Міністерство юстиції 
України

Додатковий протокол 
до Меморандуму про 
співпрацю та обмін 
інформацією

Співробітництво у напрямку надання відомостей Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань

3. Управління охорони 
здоров’я та реабілітації 
МВС України

Співпраця та 
взаємодія у сфері 
охорони здоров’я

Підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю

4. Міністерство охорони 
здоров’я України

Меморандум про 
взаємодію та 
співпрацю

Забезпечення інформаційної та організаційної взаємодії для 
забезпечення законності та вжиття відповідних заходів у ра-
зі виявлення ознак підготовки або вчинення кримінальних 
корупційних діянь, інших злочинів, підслідних Національному 
бюро, а також інших порушень законодавства про протидію 
корупції під час здійснення Міністерством охорони здоров’я 
України своїх повноважень

3. Співпраця з компетентними органами іноземних 
держав, міжнародними й іноземними організаціями 
та укладені з ними угоди про співпрацю, 
представництво інтересів за кордоном

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Назва органу Мета Результат
1. Базельський Інститут Управ-

ління (Міжнародний центр 
з повернення активів)

Угода про надання 
консультативних 
послуг

Консультування щодо виявлення місцезнаходжен-
ня та арешту незаконно здобутих активів, сприяння 
розробці та реалізації стратегій та планів щодо отри-
мання доказів від іноземних юрисдикцій на підтрим-
ку розслідувань Національного бюро

2. Естонський центр східного 
партнерства

Угода про 
співробітництво

Обмін передовою практикою розслідування коруп-
ційних правопорушень, обмін знаннями щодо висо-
котехнологічних рішень, інновацій, комп’ютерних до-
датків, проведення тренінгів, семінарів, конференцій

3. Федеральне бюро розслі-
дування (Відділ по боротьбі 
з міжнародною корупцією)

Меморандум про 
взаєморозуміння

Обмін інформацією, здійснення паралельних розслі-
дувань, пов’язаних із міжнародним відмиванням гро-
шей та корупцією

Перелік зустрічей та взаємодії керівництва, а також детективів 
Національного бюро з міжнародними партнерами

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Дата Назва та учасники Мета та результат

1. 10.01- 
31.01.17

Зустрічі Першого заступника Директора та спів-
робітників Управління аналітики та обробки ін-
формації зі спеціальним агентом ФБР США

Робочі зустрічі з метою обговорення поглиблен-
ня шляхів співробітництва між ФБР США та На-
ціональним антикорупційним бюро України

2. 12.01.17 Зустріч Першого заступника Директора Наці-
онального бюро з представниками компанії 
«Hyundai Motor Company»

Робоча зустріч з метою проведення презен-
тації новинок, які розробляються компанією 
«Hyundai Motor Company», обговорення питань 
подальшого співробітництва.

3. 12.01- 
31.01.17

Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Департаменту з міжнародного розви-
тку при Посольстві Великої Британії та Північної 
Ірландії в Україні 

Двостороння зустріч з метою подальшого на-
лагодження співробітництва між Національним 
антикорупційним бюро України та Посольством 
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні

4. 18.01.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Відділу з правоохоронних питань По-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні 

Робоча зустріч щодо налагодження співробітни-
цтва між Національним антикорупційним бюро 
України та Посольством США в Україні

5. 19.01.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Відділу правоохоронних питань По-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні

Проведення консультацій з приводу організації по-
дальшої системи тренінгів для детективів Націо-
нального бюро, обговорення можливостей розши-
рення напрямків співробітництва в поточному році

6. 20.01.17 Зустріч Директора Національного бюро та Першого 
заступника Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Королівства Бельгія в Україні 

Двостороння зустріч з метою обговорення шля-
хів можливостей для співробітництва та погли-
блення подальшої співпраці

7. 24.01.17 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора з представниками Управління з політич-
них справ та політики безпеки штаб-квартири 
НАТ О та Офісу зв’язку НАТ О в Україні 

Робоча зустріч з метою обговорення питань, 
які висвітлювалися на засіданні Комісії Україна-
НАТ О на рівні Комітету з питань партнерства та 
колективної безпеки

8. 24.01- 
28.02.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації зі слідчим-аналітиком Федерального бюро 
розслідувань Сполучених Штатів Америки

Робочі зустрічі з метою обговорення питань що-
до поглиблення співробітництва 

9. 25.01.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх кому-
нікацій з представниками газети New York Times

Робоча зустріч з метою обговорення питань ді-
яльності Національного бюро та резонансних 
справ, які розслідують його детективи

10. 26.01.17 Зустріч співробітників Юридичного управління 
з представниками Міжнародного центру з по-
вернення активів (ICAR) Базельського інститу-
ту управління

Робоча зустріч з метою обговорення проекту уго-
ди про співробітництво між Національним бюро 
та Міжнародним центром з повернення активів 
(ICAR) Базельського інституту управління

11. 31.01.17 Зустріч Першого заступника Директора з представ-
никами прокуратури м.Мілан (Італійська Республі-
ка) та Посольством Італійської Республіки в Україні 

Двостороння зустріч для обговорення напрям-
ків можливого співробітництва з правоохорон-
ними органами Італії

12. 31.01.17 Прес-конференція Директора за участі спостері-
гачів місії ОБСЕ в Україні

Прес-конференція присвячена питанням прове-
дення розслідувань проти посадових осіб орга-
нів державної влади України, які здійснюються 
детективами Національного бюро

13. 31.01.17 Зустріч Першого заступника Директора та співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації, Управління інформаційно-аналітичних сис-
тем та технологій з представниками Консульта-
тивної Місії Європейського Союзу в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів 
поглиблення співробітництва з КМЄС та плану 
співробітництва на поточний рік
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офіційно
14. 01.02.17 Зустріч Директора з кореспондентами журналу 

«The Wall Street Journal»
Зустріч,присвячена питанням, пов’язаним із ді-
яльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

15. 02.02- 
28.02.17

Зустрічі Першого заступника Директора та спів-
робітників Управління аналітики та обробки ін-
формації зі спеціальним агентом ФБР США 

Робочі зустрічі з метою обговорення поглиблен-
ня шляхів співробітництва між ФБР США та На-
ціонального бюро

16. 03.02.17 Інтерв’ю Директора з кореспондентами» France 
24» (Франція), «Le Liberation» (Бельгія), «Le 
Figaro» (Франція)

Інтерв’ю присвячене питанням проведення ан-
тикорупційної реформи в Україні

17. 06.02.17 Зустріч представників Національного бюро зі 
співробітниками компанії Verint

Робоча зустріч з метою проведення презентації 
інноваційних технологій

18. 14.02.17 Зустріч Першого заступника Директора з деле-
гацією Поліцейського Коледжу Великої Британії

Робоча зустріч з метою обговорення можли-
вості проведення навчально-освітніх заходів за 
участю та на базі Поліцейського Коледжу Вели-
кої Британії

19. 14.02.17 Зустріч Директора, Першого заступника Дирек-
тора та співробітника Юридичного управління з 
представниками Посольства Федеративної Рес-
публіки Німеччина в Україні

Двостороння зустріч з метою обговорення пи-
тань надання міжнародної правової допомоги та 
шляхів подальшої двосторонньої співпраці в цій 
сфері

20. 14.02.17 Зустріч Директора з представниками програми 
«Антикорупційна ініціатива Європейського Сою-
зу» в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення імплементації 
вказаної програми в України, термінів її реалізації 
та особливостей фінансування заходів, які будуть 
реалізовуватися в рамках зазначеної ініціативи

21. 21.02.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками компанії Pricewater house  Coopers 
(PwC)

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів по-
глиблення співробітництва з PwC та обговорен-
ня впровадження системи еСase

22. 22.02.17 Зустріч Керівника Управління аналітики та об-
робки інформації з представником Поліцейсько-
го Коледжу Великої Британії 

Робоча зустріч з метою обговорення питань на-
лагодження співпраці

23. 22.02.17 Зустріч Першого заступника Директора з деле-
гацією представників органів державної влади 
Великої Британії

Двостороння зустріч з метою обговорення шля-
хів поглиблення двосторонньої співпраці на 
довготривалій основі з правоохоронними орга-
нами Великої Британії

24. 22.02.17 Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Італійської Республіки в Україні та 
представниками Посольства Італійської Респу-
бліки в Україні

Двостороння зустріч з метою обговорення на-
прямків співпраці з державними установами Іта-
лійської Республіки

25. 23.02.17 Зустріч співробітників Національного бюро зі 
співробітниками Посольства США в Україні

Робоча зустріч щодо проведення тренінгів для 
співробітників Національного бюро

26. 27.02.17 Зустріч Директора, представників підрозділів 
детективів та Управління аналітики та обробки 
інформації зі співробітниками Департаменту юс-
тиції США

Робоча зустріч з метою налагодження співпра-
ці з державними установами США з метою по-
кращення роботи Національного бюро шляхом 
використання світових практик роботи правоо-
хоронних органів

27. 28.02- 
31.03.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації та Головного підрозділу детективів з пред-
ставниками ФБР США

Робочі зустрічі з метою отримання консультацій 
у сфері проведення розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень з детективами На-
ціонального бюро

28. 02.03.17 Зустріч співробітників Управління зовнішньої 
комунікації з представниками програми «Анти-
корупційна ініціатива Європейського Союзу» в 
Україні

Робоча зустріч з метою обговорення потреб 
Управління зовнішніх комунікацій та Відкрито-
го офісу Національного бюро на довготривалу 
перспективу

29. 06.03.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з представником ФБР США

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
тей автоматизації інформаційно-аналітичної ді-
яльності в Національному бюро

30. 07.03.17 Зустріч Першого заступника Директора та спів-
робітників підрозділів детективів з делегацією 
представників іноземних юридичних інституцій 
та установ

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів 
створення антикорупційного суду в Україні

31. 10.03.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Світового банку

Робоча зустріч з метою узгодження проведення 
спільних заходів у рамках візиту експертної мі-
сії Світового банку

32. 10.03- 
17.03.17

Зустрічі співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з представниками ФБР США

Робочі зустрічі з метою обговорення питань ав-
томатизації інформаційно-аналітичної діяльнос-
ті (пошуку даних) у Національному бюро

33. 13.03.17 Зустріч Першого заступника Директора з керів-
ництвом програми «Антикорупційна ініціатива 
Європейського Союзу» в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення особливос-
тей імплементації вказаної програми в України, 
термінів її реалізації та фінансування заходів, які 
будуть реалізовуватися

34. 13.03- 
14.03.17

Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Світового банку

Робоча зустріч з метою обговорення результатів 
роботи та вивчення можливостей Світового бан-
ку для обробки електронних декларацій

35. 13.03- 
17.03.17

Зустріч співробітників підрозділів детективів з пред-
ставниками Польської платформи власної безпеки

Проведено семінар на тему: «Операції під при-
криттям»

36. 14.03.17 Інтерв’ю Директора інтернет-виданню OZ4 Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

37. 15.03.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставникам Федеральної прокуратури Швейцар-
ської Конфедерації 

Робоча зустріч з метою визначення напрямків 
співпраці з правоохоронними органами Швей-
царії

38. 15.03.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з представниками польської 
компанії Matic

Робоча зустріч з метою вивчення особливостей 
використання телекомунікаційних даних 

39. 15.03.17 Зустріч Директора з представниками Інвестицій-
ного банку та співробітниками іноземних ком-
паній

Робоча зустріч з метою обговорення інвестицій-
ного клімату в Україні та прийняття рішень що-
до інвестиційних проектів в Україні

40. 16.03.17 Інтерв’ю Директора телекомпанії Al Jazeera Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

41. 17.03.17 Інтерв’ю Директора британському виданню CDR Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

42. 20.03.17 Зустріч Директора з представниками Незалеж-
ного антикорупційного комітету з питань обо-
рони

Робоча зустріч з метою обговорення прогресу ре-
форм та координації дій, спрямованих на знижен-
ня рівня корупції, підвищення рівня прозорості та 
цивільного контролю в оборонному секторі

43. 21.03.17 Інтерв’ю Директора FrankfurterAllgemeineZeitung Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

44. 22.03.17 Зустріч співробітників Юридичного управління з 
представниками Базельського інституту управ-
ління

Робоча зустріч з метою узгодження та передачі 
тексту угоди про співробітництво між Базельським 
інститутом управління та Національним бюро

45. 22.03.17 Зустріч Директора з кореспондентом видання 
Washingtonpost

Зустріч,присвячена питанням, пов’язаним із ді-
яльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

46. 27.03.17 Зустріч співробітників Національного бюро з 
представниками компанії SIG Sauer

Робоча зустріч, проведена з метою ознайомлен-
ня з продукцією компанії 

47. 27.03.17 Зустріч Директора, Першого заступника Директо-
ра та співробітників структурних підрозділів Наці-
онального бюро з представниками Служби спеці-
альних розслідувань Литовської Республіки

Робоча зустріч, з метою обговорення шляхів на-
лагодження подальшої двосторонньої співпра-
ці зі Службою спеціальних розслідувань Литов-
ської Республіки

48. 28.03.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх ко-
мунікацій з представниками відділу преси та пу-
блічних комунікацій Консультативної Місії Євро-
пейського Союзу в Україні 

Зйомки освітнього відеоролика про діяльність 
Національного антикорупційного бюро України

49. 28.03.17 Зустріч Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації з представниками Інформаційно-криміна-
лістичної юридичної служби ФБР США

Проведення тренінгу зі співробітниками Націо-
нального бюро з приводу біометричних систем 
ідентифікації людини (зокрема, відбитків паль-
ців)

50. 30.03.17 Зустріч Першого заступника Директора, керів-
ників підрозділів детективів із делегацією Сві-
тового банку

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів по-
глиблення співробітництва та проведення анти-
корупційної реформи в Україні

51. 03-
07.04.17

Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з експертами за програмою 
TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів з литовськи-
ми експертами з питань боротьби з відмиван-
ням грошей

52. 05.04.17 Зустріч співробітників Національного бюро з 
представниками компанії Pinecone

Робоча зустріч з метою демонстрація взірців 
продукції компанії 

53. 06.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з представ-
ником Берлінського університету ім. Гумбольдта

Робоча зустріч з метою обговорення питань, які 
стосуються роботи Національного бюро

54. 07.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Європейського парламенту

Двостороння зустріч з метою отримання кон-
сультацій щодо європейських законодавчих іні-
ціатив і особливостей зовнішньої політики Єв-
ропейського Союзу

55. 10.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародного валютного фонду 

Робоча зустріч з метою обговорення питань по-
дальшої взаємодії та продовження співробітни-
цтва з Міжнародним валютним фондом

56. 10-
14.04.17

Зустріч співробітників Національного бюро з 
експертами за програмою TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів для представ-
ників Управління аналітики та обробки інформа-
ції делегацію польських експертів щодо прове-
дення розслідувань із використанням даних із 
мереж обміну інформацією

57. 10.04.17 Зустріч співробітників Управління інформацій-
но-аналітичних систем та технологій з представ-
никами компанії IBM

Робоча зустріч з метою отримання від компанії 
технічних консультацій щодо планування розви-
тку ІТ-інфраструктури Національного бюро

58. 12.04-
12.07.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації зі спеціальним агентом ФБР США 

Робочі зустрічі з метою подальшого налаго-
дження співробітництва між Національним бю-
ро та ФБР США

59. 13.04.17 Інтерв’ю Директора з журналістом газети «Ле-
Монд» Бенуа Віткіном

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

60. 18.04.17 Зустріч Директора з представниками міжнарод-
ної консалтингової компанії ICF

Робоча зустріч з метою обговорення питань ви-
користання коштів, які виділяються для України в 
рамках європейської макрофінансової допомоги

61. 18.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародної програми підвищення 
кваліфікації для органів кримінального розслі-
дування Департаменту юстиції США

Робоча зустріч з метою обговорення питань 
особливостей проведення розслідувань детек-
тивами Національного бюро

62. 20.04.17 Інтерв’ю Першого заступника Директора з жур-
налістами із Північно-західного університету 
США

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

63. 20.04.17 Зустріч Директора з представниками проекту 
UkraineReforms

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

64. 21.04.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації зі співробітниками поль-
ської компанії Matic

Робоча зустріч з метою вивчення особливостей 
використання телекомунікаційних даних 

65. 24.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Національного бюро зі 
співробітниками компанії Verint, Ultra

Робоча зустріч з метою проведення презентації 
інноваційних технологій

66. 24.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з експертами за програмою 
TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів для представ-
ників Управління аналітики та обробки інформа-
ції делегацією румунських експертів щодо кри-
мінального операційного аналізу

67. 24.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Національного бюро з 
експертами за програмою TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів для представ-
ників Управління аналітики та обробки інформа-
ції делегацією литовських експертів щодо опе-
ративно-технічної діяльності.

68. 25.04.17 Зустріч співробітників Управління внутрішнього 
контролю з представниками Директорату Ради 
Європи з питань внутрішнього контролю

Робоча зустріч з метою обговорення комплек-
сної оцінки допомоги, що надається Радою Єв-
ропи всім країнам-членам в секторі протидії ко-
рупції

69. 25.04.17 Інтерв’ю Директора з журналістами газети 
Helsingin Sanomat

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

70. 27.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Юридичного управління 
та структурних підрозділів Національного бюро 
з представниками Базельського інституту управ-
ління 

Робоча зустріч з метою отримання консультацій 
щодо розслідувань корупційних злочинів

71. 28.04.17 Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Королівства Данія в Україні 

Офіційна зустріч з метою налагодження двосто-
роннього співробітництва та обговорення шля-
хів можливої взаємодії 

72. 28.04.17 Зустріч співробітників Управління зовнішньої 
комунікації з представниками міжнародних гро-
мадських організацій 

Екскурсія в Національному бюро з метою озна-
йомлення з його роботою

73. 04.05.17 Інтерв’ю Директора з кореспондентами ARD Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

74. 04.05.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з викладачем англійської 
мови громадянином США

Практичне заняття з англійської мови з пред-
ставниками Управління аналітики та обробки ін-
формації

75. 04.05.17 Інтерв’ю Директора з кореспондентами Finnish 
News Agency

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

76. 12.05.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з викладачем англійської 
мови громадянином США 

Практичне заняття з англійської мови з пред-
ставниками Управління аналітики та обробки ін-
формації

77. 17.05.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародного валютного фонду 

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці 

78. 24.05.17 Зустріч Першого заступника Директора з деле-
гацією Поліцейського Коледжу Великої Британії

Робоча зустріч з метою обговорення можли-
вості проведення навчально-освітніх заходів за 
участю та на базі Коледжу 

79. 24.05-
26.05.17

Зустрічі Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародного валютного фонду 

Робочі зустрічі з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці та стану поточного співро-
бітництва

80. 24.05-
28.08.17

Зустрічі Першого заступника Директора з пред-
ставниками програми «Danida»

Робочі зустрічі з метою реалізації основних на-
прямів програми, а саме: здійснення превентив-
них заходів щодо дотримання законів держави, 
зміцнення потенціалу органів влади та грома-
дянського суспільства, свободи преси і забезпе-
чення незалежності ЗМІ, а також на підтримку 
та нарощування національного потенціалу, роз-
ширення регіонального обміну

81. 26.05.17 Інтерв’ю Директора з американським журналіс-
том С.Ллойдом

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

82. 30.05.17 Інтерв’ю Директора з журналістами телекомпа-
нії ZDF

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

83. 30.05.17 Зустріч Директора з журналістами Wall Street 
Journal

Зустріч, присвячена питанням, пов’язаним із ді-
яльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

84. 01.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Crown Agents

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

85. 02.06.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх ко-
мунікацій зі співробітниками Посольства Японії 
в Україні

Двостороння зустріч з метою обговорення мож-
ливих шляхів співпраці в питання зовнішніх ко-
мунікацій

86. 06.06.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх ко-
мунікацій з журналістами NBC

Робоча зустріч з метою обговорення можливих 
шляхів співпраці та підготовлення сюжету про 
Національне бюро

87. 06.06.17 Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Естонської Республіки в Україні та 
представниками Посольства Естонської Респу-
бліки в Україні

Робоча зустріч за результатами візиту делега-
ції співробітників Національного бюро до Естон-
ської Республіки

88. 07.06.17 Зустріч Директора з представниками робочої 
групи ЄС

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

89. 08.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Великої Британії в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

90. 08.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Посольства Франції в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці

91. 15.06.17 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора з представниками ФБР США

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

92. 20.06.-
20.09.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників підрозділів детективів з представника-
ми ФБР США

Робочі зустрічі з метою отримання консультацій 
у сфері проведення розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень 

93. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками проекту «Антикорупційна ініціатива 
ЄС в Україні»

Робоча зустріч з метою обговорення напрямків 
співпраці в рамках проекту «Антикорупційна іні-
ціатива ЄС в Україні»
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офіційно
94. 20.06.17 Зустріч співробітників Юридичного управління 

та структурних підрозділів Національного бюро 
з представниками Базельського інституту управ-
ління 

Робочі зустрічі з метою отримання консультацій 
у сфері проведення розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень з детективами На-
ціонального бюро

95. 20.06.17 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора з представниками Посольства Республі-
ки Австрія

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці та поглиблення шляхів 
двостороннього співробітництва

96. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора та спів-
робітників підрозділів детективів з представни-
ками KVP Ukraine

Проведено семінар на тему: «Боротьба з коруп-
цією»

97. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Японії в України та япон-
ського державного агентства JICA

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

98. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Великої Британії в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення стану та 
перспектив співпраці з правоохоронними орга-
нами Великої Британії 

99. 22.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Великої Британії в Україні

Робоча зустріч з метою проведення презента-
ції на тему: «E-casemanagement» та обговорен-
ня шляхів подальшої співпраці

100. 22.06.17 Зустріч Директора з представником Європей-
ського парламенту

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

101. 23.06.17 Зустріч Директора в рамках візиту в Україну екс-
пертів USAID

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

102. 26.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з екс-
пертами моніторингової місії МЗС Королівства 
Данія 

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці та поглиблення шляхів 
двостороннього співробітництва

103. 30.06.17 Інтерв’ю Директора з журналістами телеканалу 
«Настоящее время» (Чехія)

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

Перелік візитів керівництва та співробітників Національного бюро за кордон
З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ Дата Країна Мета та результат Склад делегації
1. 15.01-

19.01.17
Республіка 
Польща

Робочий візит до Центрального антикорупційного бю-
ро Республіки Польща. Під час візиту особлива увага 
приділялась висвітленню роботи Підрозділу фінансо-
вої розвідки в рамках боротьби із легалізацією коштів, 
одержаних внаслідок кримінальних корупційних право-
порушень, роботі інформаційно-аналітичних систем 

Представники Управлін-
ня аналітики та обробки ін-
формації 

2. 19.01-
23.01.17

Республіка 
Молдова

Візит до антикорупційних органів Республіки Молдо-
ви у зв’язку із службовою необхідністю

Представники Четвертого 
відділу Першого підрозділу 
детективів 

3. 07.02-
08.02.17

Королівство 
Бельгія 

Участь у засіданні Комісії Україна-НАТ О на рівні Ко-
мітету з питань партнерства та колективної безпеки

Заступник Директора

4. 07.02-
10.02.17

Чеська 
Республіка

Візит до антикорупційних органів Чеської Республіки 
у зв’язку із службовою необхідністю

Представники Першого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів 

5. 09.02-
10.02.17

Австрійська 
Республіка

Участь у семінарі з питань протидії корупції Представники Першого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів та Першого відді-
лу Другого підрозділу де-
тективів 

6. 16.02-
18.02.17

Австрійська 
Республіка

Робоча зустріч працівників правоохоронних органів 
України та Австрійської Республіки

Представники Першого відділу 
Першого підрозділу детективів

7. 27.02-
02.03.17

Швейцарська 
Конфедерація

Участь у 10-му практичному семінарі з питань повернен-
ня незаконно отриманих активів високопосадовцями

Представник Юридичного 
управління

8. 05.03-
07.03.17

Республіка 
Білорусь

Візит до антикорупційних органів Республіки Біло-
русь у зв’язку із службовою необхідністю

Представник Четвертого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів

9. 13.03-
15.03.17

Об’єднані 
Арабські 
Емірати 

Участь у Міжнародному форумі ISS World MEA (ISS 
World MEA TrainingConferenceand Expo). Розгляда-
лись наступні питання: проведення розвідки з від-
критих джерел, розвідка заснована на соціальній ін-
женерії, збір розвідданих з багатьох джерел та ана-
ліз великих масивів даних, розширення можливос-
тей розвідки за допомогою візуального штучного ін-
телекту, створення єдиного профілю підозрюваного. 

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України 

10. 27.03-
31.03.17

Держава 
Ізраїль

Робочий візит з метою обміну досвідом та налаго-
дження співпраці з правоохоронним органами Дер-
жави Ізраїль

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України 

11. 18.04-
20.04.17

Республіка 
Молдова

Візит до антикорупційних органів Республіки Молдо-
ви у зв’язку із службовою необхідністю

Представник Четвертого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів

12. 22.04-
30.04.17

США Робочий візит з метою обміну досвідом та налаго-
дження співпраці з правоохоронним органами США

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України

13. 25.04-
28.04.17

Сполучене 
Королівство 
Великої 
Британії та 
Північної 
Ірландії

Участь у заході «Протидія корупції — ознайомчий ві-
зит до поліцейської служби Лондону»

Представники Першого від-
ділу Третього підрозділу де-
тективів

14. 07.05-
11.05.17

Гонконг Участь у міжнародному семінарі під егідою ІС-
АС «Зменшення корупційних фінансових потоків». 
Участь у заході взяли понад 200 представників пра-
воохоронних органів з усього світу. Семінар дозво-
лив учасникам обмінятися досвідом у боротьбі з ко-
рупцією та посилити міжнародну правову взаємодію 

Директор, Перший заступ-
ник Директора, представник 
Відділу забезпечення роботи 
Директора бюро

15. 07.05-
12.05.17

Мексиканські 
Сполучені 
Штати

Участь у семінарі «Міжнародний досвід аналізу да-
них та управління розкриттям фінансової інформа-
ції для підвищення прозорості державного сектору»

Керівник Управління аналіти-
ки та обробки інформації

16. 13.05-
21.05.17

США Обмін досвідом для жінок – працівників правоохо-
ронних органів

Представники Першого відді-
лу і Четвертого відділу Дру-
гого підрозділу детективів 

17. 14.05-
19.05.17

Республіка 
Литва

Робочий візит з метою налагодження співробітни-
цтва з правоохоронними органами Республіки Литва

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України

18. 18.05-
19.05.17

Чеська 
Республіка

Щорічне засідання Консультативної ради клієнтів 
компанії «ObserverIT». Під час засідання відбулося 
обговорення поточних планів та визначення пріори-
тетних напрямків розвитку ліцензійного програмно-
го забезпечення компанії «ObserverIT» відповідно до 
потреб клієнтів компанії

Представник Управління ін-
формаційно-аналітичних 
систем та технологій

19. 18.05-
21.05.17

Республіка 
Польща

Ознайомчий візит до регіональних відділень Цен-
трального антикорупційного бюро Республіки Поль-
ща. Під час візиту відбувалось ознайомлення з осо-
бливостями роботи з регіональними відділеннями, 
обмін досвідом з метою забезпечення проведення 
ефективних заходів із боротьби з корупцією та вияв-
лення пов’язаних із корупцією злочинів

Директор, Перший заступник 
Директора, Директор Львів-
ського територіального відді-
лення, заступник Директора 
Львівського територіально-
го відділення, керівник Чет-
вертого підрозділу детекти-
вів, представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України

20. 22.05-
26.05.17

Естонська 
Республіка

Робочий візит до антикорупційних органів Естон-
ської Республіки. Під час вказаного візиту відбулося 
ознайомлення з особливостями стратегічних кому-
нікацій у антикорупційних органах, розповсюдження 
інформації щодо їх діяльності на національному та 
регіональному рівнях

Заступник Директора, пред-
ставники Управління зовніш-
ніх комунікацій, Відділу по ро-
боті з публічними заходами та 
дискусіями, Відділу по роботі 
з персоналом, Управління по 
роботі з громадськістю

21. 05.06-
10.06.17

Канада Участь у 7-ій Конференції Глобальної платформи 
компетентних осіб з повернення активів. Проведено 
ряд двосторонніх зустрічей з метою встановлення 
робочих контактів та обговорення шляхів співпраці

Представник Юридичного 
управління 

22. 07.06- 
09.06.17

Сербія та 
Чорногорія

Участь у семінарі Координаційних служб протидії 
шахрайству. Під час семінару вивчались питання за-
конодавчих змін в ЄС в сфері боротьби із шахрай-
ством

Представник Третього відді-
лу Третього підрозділу де-
тективів

23. 12.06-
15.06.17

Французька 
Республіка

Участь у Другому засіданні Глобальної мережі прак-
тикуючих правоохоронних органів проти транснаці-
онального хабарництва. Під час засідання учасники 
мали змогу вдосконалити знання щодо отримання 
міжнародно-правової допомоги

Представники Першого відді-
лу Першого підрозділу детек-
тивів, Першого відділу Другого 
підрозділу детективів, Другого 
та Четвертого відділу Третього 
підрозділу детективів, Першо-
го відділу Четвертого підроз-
ділу та Юридичного управління 

24 13.06-
16.06.17

Австрійська 
Республіка

Участь у підготовці експертів з механізму імплемен-
тації положень Конвенції ООН проти корупції

Представники Першого відді-
лу Першого підрозділу детек-
тивів, Управління аналітики 
та обробки інформації

25. 14.06-
16.06.17

Французька 
Республіка

Участь у переговорах з представниками відповідних 
підрозділів Інтерполу. Проведено зустрічі з пред-
ставниками Офісу з правових питань 

Керівник Головного підрозді-
лу детективів 

26. 16.06-
18.06.17

Федеративна 
Республіка 
Німеччина

Участь у конференції «Irresistible? Симпозіум з пи-
тань боротьби з корупцією». Симпозіум – це освіт-
ня платформа, засіб обміну між молодими цільови-
ми групами, висвітлення заходів, які продукуються в 
країнах Східної Європи і підтримуються Інститутом 
Гете України та будуть восени 2017 року представ-
лені в Україні та Республіці Молдова. Під час вказа-
ного заходу відображена корупція в умовах великих 
міст, яка інтегрується в місцеві та універсальні рин-
ки, дискурси та концепти

Директор, представник Юри-
дичного управління 

27. 18.06-
22.06.17

Федеративна 
Республіка 
Німеччина, 
Королівство 
Нідерландів

Робочий візит з метою обміну досвідом та налаго-
дження співробітництва з правоохоронними органа-
ми ФРН та Королівства Нідерландів

Представники Національно-
го антикорупційного бюро 
України

28. 21.06-
23.06.17 

Республіка 
Польща

Участь у міжнародному семінарі: «Управління захода-
ми щодо боротьби з відмиванням грошей та конфіска-
ції активів, одержаних злочинним шляхом». Під час се-
мінару обговорювались проблемні питання у сфері по-
вернення незаконних активів управління повернутими 
активами у країнах Східної та Західної Європи

Представник Юридичного 
управління

4. Співпраця з недержавними організаціями і засобами 
масової інформації

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Вид медійного заходу Кількість
1. Брифінги та прес-конференції за участю директора Національного бюро і його заступників 17
2. Телеінтерв’ю за участю керівництва Національного бюро 11
3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації 3
4. Інтерв’ю для Інтернет-видань 8
5. Відповіді на запити засобів масової інформації 111

6. Коментарі співробітників управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам ма-
сової інформації 294

Всього 444

5. Чисельність працівників 
Національного антикорупційного бюро України, 
їх досвід та кваліфікація
Процес добору персоналу до Національного бюро

Станом на 30.06.2017

№ Вид Кількість Державні службовці Особи  
начальницького складу

1. Кількість переможців відкритого конкурсу 628 445* 183
2. Кількість призначених до Національного бюро 572 391 181

в т.ч. територіальних підрозділах 8 8 -
3. Вакантні посади 72 55 17

в т.ч. територіальних підрозділах 14 14 -
6. Гранична чисельність осіб відповідно до Закону 700  не більше 200 осіб
* призначення на посади першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без прове-

дення конкурсу

Кадрове забезпечення Національного бюро
Станом на 30.06.2017

№ Назва структурного 
підрозділу

К-сть 
штатних 
посад

К-сть 
пере-

можців 
конкурсу

К-сть 
призна-
чених 

праців ників 
(в штаті 
НАБУ)

На етапі 
призна-
чення

Вакансії ПІБ призначеного керівника 

1. Керівництво 4 4* 4 0 0 Ситник Артем Сергійович, 
Директор Національного бюро
Углава Гізо Тристанович, 
Перший заступник Директора
Новак Анатолій Миколайович, 
заступник Директора
Варварська Тетяна Володимирівна,  
заступник Директора

2. Головний підрозділ 
детективів

250 220 168 52 30 Калужинський Андрій 
Володимирович

3. Оперативно-технічне 
управління

Відповідно до наказу Директора Національного 
бюро, відомості про кількість штатних одиниць 
Оперативно-технічного управління є службовою 
інформацією та не можуть бути оприлюднені

Демко Олег Валерійович

4. Управління аналітики 
та обробки інформації 

39 36 36  0 3 Джан Раджамі Мохаммадович

5. Управління 
бухгалтерського обліку 
та звітності 

16 15 15 0 1 Пластун Оксана Яківна 

6. Управління 
інформаційно-
аналітичних систем 
та технологій 

19 17 17  0 2 Чич Тетяна Валеріївна 

7. Управління 
забезпечення 
фінансовими 
ресурсами, майном 
та контролю за їх 
використанням

19 19 19 0 0 Коваленко Сергій Володимирович 

8. Юридичне управління 15 14 14 0 1 Ярчак Ігор Степанович 
9. Управління по роботі з 

громадськістю 
19 19 19 0 0 Кравченко Ярослава Володимирівна

10. Управління зовнішніх 
комунікацій 

14 14 14  0 0 Манжура Дар’я Володимирівна 

11. Управління 
внутрішнього контролю

20 17 17 0 3 Осипчук Роман Сергійович 

12. Територіальні 
управління, всього

22 9 8 1 13

13. в т.ч. Львівське 
територіальне 
управління

8 8 8  0 0 Лопушанський Тарас Васильович  

14. в т.ч. Одеське 
територіальне 
управління

7 1  0 1 6

15. в т.ч. Харківське 
територіальне 
управління

7  0  0  0 7
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офіційно
16. Управління 

спеціальних операцій
Відповідно до наказу Директора Національного 
бюро, відомості про кількість штатних одиниць 
Управління спеціальних операцій є службовою 
інформацією та не можуть бути оприлюднені

Івченко Віталій Юрійович

17. Відділ по роботі з 
персоналом

10 10 9  1 0 Саморай Олена Вікторівна 

18. Відділ документообігу 10 10 10  0 0 Асанова Людмила Михайлівна 
19. Відділ забезпечення 

роботи Директора 
бюро

8 8 8  0 0 Коваленко Максим Ігорович 

20. Режимно-секретний 
відділ

8 8 8  0 0 Шевченко Юрій Володимирович 

21. РАЗОМ 700 628 572 56 72  
* призначення на посади першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без прове-

дення конкурсу

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро 
Закордонні навчання

З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників

1. 07.03-
10.03.2017

Тбілісі Детективи Національного бюро брали участь у конференції 
«Жінки в поліції» з метою обміну досвідом для жінок – праців-
ників правоохоронних органів

2

2. 07.05-
11.05.2017

Китайська Народна 
Республіка

участь у семінарі з фінансових розслідувань 3

3. 25.04-
28.04.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

з метою участі у навчанні в рамках програми Східного парт-
нерства з питань боротьби проти корупції

7

4. 13.06-
16.06.2017

Австрійська Республіка участь у підготовці експертів з механізму імплементації поло-
жень Конвенції ООН проти корупції

2

5. 23.01-
27.01.2017

Словацька Республіка з метою участі у тренінгу «Civil ervants Mobility Programme», 
що є частиною програми «Think Visegrad»

3

6. 12.06-
17.06.2017

Республіка Хорватія участь у навчанні на тему «Розслідування та кримінальне пе-
реслідування корупційних злочинів у сфері державних заку-
півель»

1

7. 19.06-
24.06.2017

Республіка Боснія і 
Герцеговина*

участь у навчанні на тему «Використання криміналістичної 
бухгалтерії під час розслідування та кримінальне пересліду-
вання корупційних злочинів у публічній сфері»

3

8. 24.04-
28.04.2017

Чеська Республіка з метою участі у тренінгу на тему «Розслідування і судове пе-
реслідування корупційних злочинів» на базі Інституту CEELI, 
місто Прага, Чеська Республіка

3

9. 18.06-
24.06.2017

Республіка Польща участь у Програмі професійного обміну CEPOL 4

10. 12.06-
17.06.2017

Республіка Хорватія з метою участі у навчанні на тему «Розслідування та кримі-
нальне переслідування корупційних злочинів у сфері держав-
них закупівель»

2

11. 01.04-
10.06.2017

Сполучені Штати 
Америки

з метою участі у навчальному курсі академії ФБР 1

12. 25.04-
28.04.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

участь у заході «Протидія корупції — ознайомчий візит до по-
ліцейської служби Лондону»

1

13. 12.06-
15.06.2017

Французька  
Республіка

з метою участі у другому засіданні Глобальної мережі прак-
тикуючих правоохоронних органів проти транснаціонального 
хабарництва

2

14. 07.06-
09.06.2017

Сербія та Чорногорія з метою участі у семінарі Координаційних служб з протидії 
шахрайства (AFSOC)

1

15. 12.06-
17.06.2017

Республіка Хорватія участь у навчанні на тему «Розслідування та кримінальне пе-
реслідування корупційних злочинів у сфері державних заку-
півель»

1

16. 27.03-
30.03.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

обмін досвідом з правоохоронними органами у сфері бороть-
би з корупцією

6

17. 19.03-
01.04.2017

 Італійська Республіка з метою участі в програмі «Проведення фінансових розслідувань» 
Організації економічного співробітництва та розвитку Європи

1

18. 15.01-
19.01.2017

Республіка Польща з метою участі в навчальному візиті до антикорупційного ор-
гану Республіки Польща – CentralAnti-CorruptionBureau (CBA)

5

19. 05.06-
01.07.2017

Сполучені Штати 
Америки

участь у програмі обміну досвідом між правоохоронними ор-
ганами

1

20. 04.04-
07.04.2017

Угорська Республіка з метою участі в навчальному візиті 3

21. 12.02-
17.02.2017

Велика Британія участь у базовому навчальному курсі X-Ways 4

22. 18.05-
19.05.2017

Чеська Республіка з метою участі у щорічному засіданні Консультативної ради 
клієнтів компанії «ObserveIT»

1

23. 05.06-
10.06.2017

Канада з метою участі у 7-й Конференції Глобальної платформи кон-
тактних осіб Інтерполу з повернення активів

1

24. 27.02-
02.03.2017

Швейцарська 
Конфедерація

з метою участі у 10-му практичному семінарі з питань повер-
нення незаконно отриманих активів високопосадовцями

1

25. 21.06-
23.06.2017

Республіка Польща участь у міжнародному семінарі за темою «Управління захода-
ми щодо боротьби з відмиванням грошей та конфіскації акти-
вів, одержаних злочинним шляхом»

1

26. 16.06-
19.06.2017

Федеративна 
Республіка Німеччина

з метою участі у симпозіумі «Нездолана? Симпозіум про яви-
ще корупції» м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина)

2

27. 24.05-
26.05.2017

Естонська Республіка з метою вивчення роботи комунікаційних відділів антикоруп-
ційних органів Естонії

4

28. 09.02-
10.02.2017

Австрійська Республіка участь у семінаріз питань протидії корупції 2

Внутрішнє навчання
З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників

підвищили кваліфікацію за професійними програмами:

1. 20 березня –  
7 квітня

Національна академія Служби безпеки 
України

Організація оперативно-службової ді-
яльності детективів Національного ан-
тикорупційного бюро України

19 осіб

2. 3-14 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Актуальні питання державного управ-
ління та державної служби 9 осіб

3. 6-16 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Уперше прийняті на державну службу 
державні службовці 6 осіб

4. 29 червня –  
1 липня Український католицький університет Антикорупційна школа 1 особа

підвищили кваліфікацію за короткотерміновими семінарами та тематичними тренінгами
5. 14-15 березня Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів НАДУ 
Стратегічне управління та проектний 
менеджмент в органах влади 6 осіб

6. 16-17 березня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Управління державними програмами. 
Моніторинг та оцінювання 6 осіб

7. 20-21 березня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Електронне урядування в сучасній сис-
темі державного управління 6 осіб 

8. 22-23 березня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Інноваційний менеджмент в органах 
влади 7 осіб

9. 6-7 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Інформаційно-комунікативні технології 
соціальних медіа в управлінні та підви-
щенні кваліфікації

6 осіб

10. 10-11 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Європейська інтеграція в умовах реа-
лізації Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС

2 особи

11. 12-13 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Менеджмент освітніх інновацій у систе-
мі підвищення кваліфікації 4 особи

12. 22-23 травня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Адміністративні процедури та надання 
адміністративних послуг 2 особи

13. 24-25 травня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Конфлікти, стреси, маніпулювання в 
управлінській і політичній діяльності 16 осіб

14. 7-8 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Самоменеджмент сучасного керівника. 
Алгоритм продуктивного мислення 9 осіб

15. 12-13 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Аналіз політики. Підготовка аналітич-
них документів 5 осіб 

16. 14-15 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Реалізація державної кадрової політи-
ки. Гендерний компонент державного 
управління

6 осіб

17. 19-20 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Проектний менеджмент в діяльності ор-
ганів влади 3 особи

18. 13-15 червня
Центр підвищення кваліфікації 
Дипломатичної академії України при 
МЗС України

Тематичний семінар з питань диплома-
тичного протоколу та етикету 4 особи

6. Діяльність підрозділу внутрішнього контролю 
Національного антикорупційного бюро України; 
кількість повідомлень про вчинення правопорушень 
працівниками Національного антикорупційного 
бюро України, результати їх розгляду, притягнення 
працівників Національного антикорупційного бюро 
України до відповідальності
Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного 
антикорупційного бюро України

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Вид діяльності Кількість Примітка
1. Надійшло звернень та скарг на дії 

працівників Національного бюро
411  

2. Проведено службових 
розслідувань

17 Проведено службових розслідувань — 17. За результатами служ-
бових розслідувань до Дисциплінарної комісії спрямовані матеріа-
ли для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної від-
повідальності стосовно 9 працівників Національного бюро (7 пра-
цівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у діях 
2 працівників не встановлено ознак дисциплінарних проступків)

3. Притягнуто до відповідальності 
працівників Національного бюро

9 Догана — 3; Попередження про неповну службову відповід-
ність — 1; Зауваження — 4; Звільнення — 1

4. Проведено перевірок на 
доброчесність

4  

5. Кримінальні провадження, 
досудове розслідування яких 
здійснювалось детективами 
підрозділу внутрішнього 
контролю Національного бюро

32 Закрито — 13; Об’єднано — 3; Направлено за підслідніс-
тю — 1; Проводиться розслідування — 15;

6. Заведено 
оперативно-розшукових справ

2  

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро 
України та його виконання
Кошторисні призначення Національного бюро на 2017 рік (тис. грн)

№ Найменування 
Затверджено на 

початок 2017 року
Затверджено з урахуванням змін 

(станом на 30.06.2017)
Загальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1. Видатки на оплату праці 411 149 300,00 411 149 300,00  411 149 300,00
2. Нарахування на оплату праці 74 849 200,00 74 849 200,00  74 849 200,00
3. Придбання товарів і послуг 107 396 800,00 107 396 800,00 13 926 558,12 121 323 358,12
4. Соціальне забезпечення 54 324 100,00 54 324 100,00  54 324 100,00
5. Інші (поточні) видатки 1 220 400,00 1 220 400,00  1 220 400,00
6. Капітальні видатки 124 617 000,00 124 617 000,00 6 645 123,97 131 262 123,97

 Всього: 773 556 800,00 773 556 800,00 20 571 682,09 794 128 482,09

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом 
державного бюджету за І півріччя 2017 року
№ Найменування Затверджено 

на 2017 рік (урахуванням змін)
Касові видатки  
(за І півріччя) % виконання

1. Видатки на оплату праці 411 149 300,00 156 017 915,24 38%
2. Нарахування на оплату праці 74 849 200,00 26 568 187,42 35%
3. Придбання товарів і послуг 107 396 800,00 12 181 429,15 11%
4. Соціальне забезпечення 54 324 100,00 17 652 465,56 32%
5. Інші (поточні) видатки 1 220 400,00 51 681,63 4%
6. Капітальні видатки 124 617 000,00 5 863 233,25 5%

Всього 773 556 800,00 218 334 912,25  

ТОП-10 закупівель за відсотком економії
тис. грн

№ 
з/п Предмет закупівлі

Очікувана  
вартість закупівлі,  

в розрізі лотів

Сума за 
укладеними 
договорами

Економія 
коштів

1 Код за ДК 021:2015 – 79990000-0 (послуги з господарсько-
го утримання приміщень та прилеглої території) 2900,00 2217,30 682,70

2 Код за ДК 021:2015 – 30190000-7 (Офісне канцелярське 
приладдя) 1165,00 512,10 652,90

3
Код за ДК 021:2015 – 50310000-1 (Послуги із обслугову-
вання принтерів, копіювальної техніки, заправки та віднов-
лення картріджів до лазерних принтерів)

600,00 347,00 253,00

4 Код за ДК 021:2015 - 22810000-1 (Паперові канцелярські 
вироби інші) 470,00 253,40 216,60

5 Код за ДК 021:2015 – 18330000-1 (Сорочка під бронежи-
лет літня) 517,00 339,20 177,80

6 Код за ДК 021:2015 – 30210000-4 (Лот № 1 – персональ-
ний комп’ютер) 1950,00 1799,30 150,70

7 Код за ДК 021:2015 – 30230000-0 (Носії інформації) 700,00 561,20 138,80
8 Код за ДК 021:2015 – 30190000-7 (папір, ватман) 1085,20 958,00 127,20

9
Код за ДК 021:2015 – 50110000-9 (Лот №1 – послуги з тех-
нічного обслуговування спеціалізованих автомобілів мар-
ки Renault)

280,00 160,00 120,00

10 Код за ДК 021:2015 – 18410000-6 (Костюм спортивний) 273,00 170,50 102,60

8. Інші відомості, що стосуються результатів 
діяльності Національного антикорупційного бюро 
України та виконання покладених на нього обов’язків
Звернення до Національного бюро

З 01.01.2017 по 30.06.2017

Вид Всього

в т.ч. по 
Львівському 

територіальному 
управлінню

1. Звернення громадян, всього 6064 271
звернення, що надійшли засобами поштового зв’язку, безпосередньо до НАБУ, а також 
ті, що пересилалися з інших установ 2766 195

звернення, подані до громадської приймальні 699 76
звернення громадян до колл-центру (в т.ч. електронною поштою) 2599 0
2. Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ 501 2
в т.ч. запити, звернення та заяви народних депутатів України щодо відомостей, наведе-
них у е-деклараціях 12 0

3. Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами 159 0
4. Запити на доступ до публічної інформації 219 3
5. Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення юридичних осіб 694 36
6. Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення громадських організацій 535 23
ВСЬОГО 8172 335

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога
Станом на 30.06.2017

Міжнародна правова допомога
Надіслано запитів отримано запитів

Всього З них виконано Всього З них виконано Країна

208 76 — повністю,  
4 — частково виконано 13 7 — повністю,  

3 — частково виконано
Швейцарія, Чехія, Ліхтенштейн, Латвія, 

Великобританія, Австрія, Іспанія


