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офіційно

Звіт про роботу Національного
антикорупційного бюро
В

ідповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за період з лютого по серпень 2016 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності

З 04.12.2015 по 29.07.2016

№
Вид діяльності
Результат
1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень,
126
віднесених законом до підслідності Національного бюро
2. Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Націо11
нальним бюро, та їх результативність
3. Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесе34
них законом до підслідності Національного бюро
4. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних
2
правопорушень, віднесених законом до підслідності Націо
нального бюро
5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних пра0
вопорушень
6. Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині 2 — народні депутати (пп. «б» п.1); 2 — депутати
першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» місцевих рад (пп. «б» п.1); 3 — державні службовці
(пп. «в» п.1); 7 — судді (пп.»г» п.1); 9 — прокурори (пп. «е» п.1); 3 — поліцейські (пп. «з» п.1); 4 —
посадові та службові особи (пп. «и» п.1.); 5 — посадові особи юр.осіб публічного права (пп. «а» п.2);
2 — адвокати (пп. «б» п.2); 18 — посадові особи
юр. осіб приватного права (п.3); 7 — інші.
7. Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслід23 188 720 000 грн
ності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування
8. Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок
вчинення кримінальних правопорушень, віднесених зако- Завдяки роботі НАБУ на рахунки ПАТ «Державном до підслідності Національного бюро, конфісковані за на продовольчо-зернова корпорація України»
рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незакон- було повернуто 10 млн грн, а на рахунки ВАТ
но одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держа«Запоріжжяобленерго» — 35 млн грн
ви, та розпорядження ними
9. Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок
кримінальних правопорушень, віднесених законом до під0
слідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання
10. Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до
*див. таблицю
підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов,
що сприяли вчиненню кримінального корупційного право7
порушення
12. Результати проведених перевірок на доброчесність
5 перевірок, негативних результатів немає

* Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів
та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом
до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
№
Вид майна
Загальна кількість
411 066 061 грн, 75 450 240 доларів США, 7 114 890 євро
1. Грошові кошти
54 одиниці
2. Золоті та ювелірні вироби
загальна вартість 75,5 млн доларів США
3. Цінні папери
35 шт. (у тому числі 2 літаки)
4. Транспортні засоби
94 земельні ділянки (загальна площа понад 40 га)
5. Земельні ділянки
37 квартир, 13 будинків, 1 домоволодіння
6. Квартири та житлові будинки
Нежитлові приміщення;
49 нежитлових приміщень, 1 парко-місце
7. парко-місця
2
8. Цілісні майнові комплекси
9. Корпоративні права (частки у підприємствах) 17 часток у підприємствах (на загальну суму 4 674 145,1 грн)
комп’ютер Apple; AppleiPhone 6
10. Електроніка та побутова техніка

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації

З 04.12.2015 по 29.07.2016

№
Вид
Кількість
1. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що
49
надійшли на адресу НАБУ
2. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків
51
3. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за заявами та повідомленнями
4
народних депутатів України
4. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за матеріалами правоохоронних органів
16
5. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за ухвалою суду
8
6. Кількість прийнятих кримінальних проваджень від Генеральної прокуратури України та інших пра66
воохоронних органів
Всього 194
7. Кількість проваджень, переданих до суду
24

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

За період з лютого по серпень 2016 року Національне антикорупційне бюро України активно
взаємодіяло з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що
дозволило досягнути таких результатів:

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№
Назва органу
1. Національний банк
України

Мета
Результат
Меморандум про співпрацю та
Налагодження процесу доступу Національного бюобмін інформацією між Націоро до автоматизованих інформаційних і довідкональним бюро та Національним вих систем, реєстрів і банків даних, розпоряднибанком України
ком яких є Національний банк
2. Київський науково- Меморандум про співробітництво Використання всієї лабораторної бази, яка є в надослідний інститут су- між Національним бюро та Київ- явності КНДІСЕ, для проведення експертиз та ексдових експертиз Мі- ським науково-дослідним інститу- пертних досліджень
ністерства юстиції
том судових експертиз МіністерУкраїни
ства юстиції України
Обмін інформацією про кримінальні корупційні діян3. Управління державної Меморандум про співпрацю та
охорони України
обмін інформацією між Націоня або інші правопорушення, пов’язані з корупцією,
нальним бюро та Управлінням
або загрози нормальному функціонуванню органів
державної охорони України
державної влади України, безпеці посадових осіб та
об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона

4. Державна міграційна Меморандум про співпрацю та
служба України
обмін інформацією між Національним бюро та Державною міграційною службою України
5. Державна фіскальна Протокол №3 до Угоди про інслужба України
формаційне співробітництво
6. Державна казначей- Протокол щодо обміну інформаська служба України цією про транзакції на єдиному
казначейському рахунку
7. Державна аудитор- Угода про інформаційне співроська служба України бітництво між Національним бюро та Державною аудиторською
службою України
Меморандум про взаєморозумін8. Національна комісія з цінних паперів та ня, співпрацю та обмін інформафондового ринку
цією між Національним бюро та
Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку
Усна угода між Національним бю9. Державна служба
України з питань гео ро та Державною службою Украдезії, картографії та їни з питань геодезії, картографії
кадастру
та кадастру
10. Вища кваліфікаційна Меморандум про співпрацю та
комісія суддів України обмін інформацією між Національним бюро та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

Регламентований доступ до Єдиного державного
демографічного реєстру
Доступ до Єдиного державного реєстру податкових накладних (ЄРПН)
Надання інформації про проведені платіжні транзакції щодо використання коштів державного та
місцевих бюджетів
Регламентований доступ до інформаційних ресурсів Державної аудиторської служби
Доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних

Підключення в режимі читання до Державного земельного кадастру України

Обмін інформацією про кримінальні корупційні правопорушення, підслідні НАБУ, та своєчасне отримання Комісією даних, необхідних для наповнення суддівських досьє щодо відповідності етичним та антикорупційним критеріям
11. Громадська організа- Усна угода між Національним бю- Підключення до модуля аналітики електронної
ція «Трансперенсі Ін- ро та громадською організацією
системи публічних закупівель Prozorro
тернешнл Україна»
«Трансперенсі Інтернешнл Україна»

3. Співпраця з компетентними органами
іноземних держав, міжнародними та іноземними
організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю,
представництво інтересів за кордоном
№
Назва органу
Мета
Меморандум про співробітництво між
1. Німецьке товариство
міжнародного співробіт- Німецьким товариством міжнародноництва (GIZ)
го співробітництва (GIZ)та Національним
антикорупційним бюро України

2. Консультативна місія Єв- Меморандум про взаєморозуміння між
ропейського Союзу з ре- Консультативною місією Європейського
формування сектору ци- Союзу з реформування сектору цивільвільної безпеки України ної безпеки України і Національним антикорупційним бюро України
3. Центральне антикоруп- Меморандум про взаєморозуміння між
ційне бюро Республіки Центральним антикорупційним бюро
Польща
Республіки Польща і Національним антикорупційним бюро України
4. Федеральне бюро розслідування Сполучених
Штатів Америки (відділ
по боротьбі з міжнародною корупцією)

Меморандум про взаєморозуміння між
Федеральним бюро розслідування США
(відділ по боротьбі з міжнародною корупцією) та Національним антикорупційним бюро України

Перелік зустрічей та взаємодії керівництва,
а також детективів НАБУ з міжнародними партнерами
№
Дата
1. 5 лютого 2016 року
2. 19 лютого 2016 року

3. 19 лютого 2016 року

Назва та учасники
Зустріч директора НАБУ з Надзвичайним
і Повноважним Послом Румунії в Україні
Зустріч першого заступника директора
НАБУ з представниками Сенату США

Зустріч першого заступника директора
НАБУ з першим секретарем з політичних
питань Посольства Республіки Польща в
Україні Т.Тиванчуком
Низка зустрічей керівництва та структур4. 29 лютого —
18 березня 2016 року них підрозділів НАБУ з членами делегації
Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки

5. 2 березня 2016 року
6. 11 березня 2016 року

7. 15 березня 2016 року

8. 23 березня 2016 року
9. 30 березня 2016 року
10. 1 квітня 2016 року
11. 4 квітня 2016 року

З 02.02.2016 по 29.07.2016

Результат
Співробітництво у питаннях запобігання,
виявлення, припинення, розслідування та
розкриття корупційних правопорушень та
запобігання вчиненню нових, а також технічна допомога при облаштуванні приміщень Національного бюро, проведення
необхідної реконструкції приміщень
Співробітництво з питань проведення
тренінгів зі стратегічних комунікацій та
розвитку професійних навичок для детективів, здійснення ремонту кімнат для
допитів
Взаємодопомога та співпраця у здійсненні слідчих, оперативних, контрольних та
аналітичних заходів, обмін інформацією
та досвідом у галузі виявлення та запобігання корупції, проведення розслідувань
і розкриття корупційних злочинів
Співробітництво щодо паралельного здійснення правоохоронними органами розслідувань, пов’язаних з міжнародним відмиванням коштів, міжнародними засобами повернення активів, хабарництвом та
корупцією високопосадовців України

З 02.02.2016 по 29.07.2016

Мета
Обговорення питань двосторонньої спів
праці
Обговорення питань двосторонньої спів
праці та можливості надання з боку США
методичної допомоги у проведенні розслідувань детективами Національного бюро
Обговорення питань двосторонньої спів
праці та можливості організації співробітництва з відповідними правоохоронними
органами Республіки Польща
Налагодження співпраці Національного
бюро з ФБР (США), проведення тренінгів
по роботі з системою оцифровування та
розпізнавання документів BIDMAS, проведення консультацій та зустрічей
Обговорення напрямів подальшої співпраці та надання міжнародної допомоги для
розвитку окремих підрозділів НАБУ
Обговорення налагодження співробітництва з Національним бюро з питань демократії, прав людини та праці США у рамках
міжнародної співпраці

Зустріч керівництва НАБУ з головою та
експертами Консультативної місії Європейського Союзу
Зустріч першого заступника директора
НАБУ із заступником державного секретаря США — представником Бюро з питань
демократії, прав людини та праці США та
представником управління політики та планування державного департаменту США
Зустріч першого заступника директора Обговорення шляхів налагодження співНАБУ з представниками Світового банку робітництва НАБУ зі Світовим банком, вивчення можливостей проведення спільних заходів
Зустріч першого заступника директора Обговорення питань налагодження спів
НАБУ з представниками державного де- праці між відомствами, вивчення можлипартаменту США
вих напрямків співробітництва
Зустріч першого заступника директора
Обговорення напрямків можливої спів
НАБУ з експертами проекту ЄС/РЄ «Під- праці, можливості проведення тренінгів
тримка реформ в сфері юстиції в Україні» для співробітників НАБУ
Зустріч першого заступника директора
Обговорення питань двостороннього співНАБУ з представником відділу міжнарод- робітництва, процедури взаємного наданних операцій податкового управління США ня міжнародної допомоги
Зустріч директора НАБУ з Генеральним Обговорення напрямків співробітництва,
директором Європейського управління стану реалізації антикорупційних реформ
з питань запобігання зловживанням та в Україні та досягнень в діяльності Націошахрайству (OLAF)
нального бюро; у рамках офіційного візиту Дж. Кесслера в Україну
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офіційно
12. 5 квітня 2016 року
13. 5 квітня 2016 року

14. 5 квітня 2016 року
15. 6 квітня 2016 року
16. 13 квітня 2016 року
17. 18 квітня 2016 року

18. 20 квітня 2016 року

19. 28 квітня 2016 року

20. 5 травня 2016 року

21. 10 травня 2016 року

22. 10 травня 2016 року

23. 17 травня 2016 року

24. 20 травня 2016 року

25. 25 травня 2016 року

26. 31 травня 2016 року

27. 3 червня 2016 року

28. 16 червня 2016 року

29. 17 червня 2016 року

30. 21 червня 2016 року

31. 21 червня 2016 року

32. 21 червня 2016 року

33. 23 червня 2016 року

34. 23 червня 2016 року

35. 29 червня 2016 року
36. 6 липня 2016 року

37. 6 липня 2016 року
38. 7 липня 2016 року

39. 11 липня 2016 року

Зустріч першого заступника директора Обговорення поточної ситуації у сфері боНАБУ з представниками Світового банку ротьби з корупцією, механізмів можливої
співпраці між відомствами у майбутньому
Зустріч керівництва управління аналітики Обговорення питань двосторонньої співпі обробки інформації НАБУ з представни- раці у рамках проекту Twinning, обмін доками служби імунітету митного департа- свідом роботи правоохоронних органів
менту Міністерства фінансів Литовської
Республіки
Зустріч першого заступника директора Обговорення напрямів двосторонньої
НАБУ з делегацією Британсько-Українсь співпраці, висвітлення стану проведення
кого Товариства (British Ukrainian Society) антикорупційних реформ в Україні
Зустріч першого заступника директора Обговорення можливих напрямів співроНАБУ з делегацією Бундестагу Федера- бітництва з відповідними правоохороннитивної республіки Німеччина
ми установами ФРН
Зустріч першого заступника директораН Обговорення ситуації у сфері боротьби з
АБУ з представниками Європейського
корупцією в Україні, здобутків НАБУ, мебанку реконструкції та розвитку
ханізмів налагодження співпраці з ЄБРР
Зустріч директора НАБУ з Надзвичайним Обговорення налагодження співробітницт
і Повноваженим Послом Республіки Сін- ва з правоохоронними органами Республігапур в Україні
ки Сінгапур, можливості організації візиту
делегації НАБУ до Сінгапуру
Зустріч керівництва Управління аналіти- Обговорення поточного стану та рівня коки та обробки інформації Національно- рупції в Україні, механізмів її запобігання
го бюро з міжнародним експертом з пи- та подолання
тань протидії корупції І.Войка (Латвійська
Республіка)
Зустріч першого заступника директора Обговорення особливостей системи праНАБУ з представниками Німецької дер- воохоронних органів Німеччини, надання
жавної організації (GIZ)
сприяння у встановленні контактів НАБУ з
відповідними установами ФРН
Зустріч керівництва Національного бюро Обговорення подальшого співробітниз Надзвичайним і Повноважним Послом цтва Національного бюро з Посольством
США в Україні
та Федеральним бюро розслідувань США,
ознайомлення представників США з роботою Національного бюро
Зустріч керівництва НАБУ з представни- Підписання Меморандуму про взаємороками Консультативної місії ЄС
зуміння між Національним антикорупційним бюро України та КМЄС з реформування сектору цивільної безпеки України
Зустріч директора НАБУ з представника- Обговорення напрямів подальшого співми Міжнародного валютного фонду
робітництва з МВФ, висвітлення питань
роботи системи органів виконавчої влади
України, які займаються питаннями протидії корупції
Зустріч першого заступника директора Обговорення процесу другого перегляНАБУ зі старшим інспектором фінансо- ду програми розширеного фінансування
вого сектору Міжнародного валютноМВФ, досягнень та проблем, з якими стиго фонду
кається Національне бюро у своїй роботі
Зустріч керівництва Юридичного управ- Обговорення практики діяльності у сфеління НАБУ з делегацією Міжнародного рі повернення активів та боротьби з відцентру з повернення активів Базельсько- миванням коштів, отриманих злочинним
го інституту управління (Швейцарська
шляхом, розгляд пропозиції щодо підпиКонфедерація)
сання Угоди про співробітництво між Міжнародним центром з повернення активів та НАБУ для формального визначення
взаємних прав та обов’язків
Зустріч керівництва НАБУ з представНалагодження співробітництва з ФБР
никами Федерального бюро розслідуСША, обговорення можливості проведенвань США
ня тренувальних заходів для співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Обговорення питань надання сприяння
Міністерства закордонних справ і Мініс- НАБУ з боку державних установ Сполучетерства у справах Співдружності націй
ного Королівства Великої Британії та ПівВеликої Британії
нічної Ірландії
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Оцінка результативності наданих американСлужби з питань управління і бюджету ською стороною ресурсів та опрацюванБілого дому США
ня можливості залучення іноземних інвестицій для розвитку НАБУ в рамках програм
надання міжнародної технічної допомоги
Зустріч першого заступника директора Обговорення ситуації у галузі боротьби з
НАБУ з делегацією Європейського інвес- корупцією в Україні, досягнень Національтиційного банку
ного бюро з часу створення, довгострокових та короткострокових перспектив установи, можливих напрямів надання технічної та методичної допомоги
Зустріч директора НАБУ з екс-віце-пре Обговорення ситуації у сфері боротьби з
м’єр-міністром Польщі Л.Бальцеровичем корупцією в Україні, можливості наданта екс-міністром оборони Польщі
ня технічної та консультативної допомоЄ.Міллером
ги з боку державних установ Республіки Польща
Зустріч першого заступника директора Обговорення питань налагодження співроНАБУ з представником прокуратури США бітництва між Національним бюро та оргаМ.Борщ
нами прокуратури США,погляд на протидію
корупціонерам-високопосадовцям в Україні
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Обговорення напрямів співробітництва
Спеціалізованої державної прокуратури зі Спеціалізованою державною прокураЧорногорії
турою Чорногорії та іншими установами
країни, які здійснюють діяльність у сфері
боротьби з корупцією
Зустріч керівництва юридичного управ- Обговорення напрямів роботи з іноземниління НАБУ з представниками Японсько- ми партнерами, надання технічної допого агентства міжнародного співробітни- моги підрозділам Національного бюро, зацтва
лучення японських фахівців до проведення тренінгів зі співробітниками Бюро
Зустріч першого заступника директора Обговорення досвіду Грузії у боротьбі з
НАБУ з екс-начальником Об’єднаного
корупцією, питання антикорупційної поштабу Збройних сил Грузії, радником у літики в Україні, її недоліки та позитивЗбройних силах України, генералом Ге- ні зрушення
оргієм Каландадзе
Зустріч керівництва НАБУ з координато- Обговорення питань проведення антикором Державного департаменту Сполуче- рупційних реформ в Україні, її результаних Штатів Америки з питань надання до- тів, обговорення можливості надання та
помоги країнам Європи та Азії
ймовірних видів допомоги з боку США для
підтримки проведення реформ
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Підписання Меморандуму про співробітФедерального бюро розслідувань та Де- ництво між НАБУ та Федеральним бюро
партаменту юстиції США
розслідувань США
Зустріч першого заступника директора Проведення оцінки результатів тематичНАБУ з делегацією моніторингової міних проектів рамкової програми співпраці
сії рамкової програми співробітництва
між Європейським Союзом та Радою Єв«Східне партнерство» Ради Європи і Єв- ропи для країн програми співробітництва
ропейського Союзу
«Східне партнерство», що були досягнуті за 2015 рік
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Обговорення напрямів поглиблення співНаціонального антикорупційного управ- робітництва між НАБУ та правоохоронниління та Вищого касаційного суду Румунії ми органами Румунії
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Обговорення напрямів двосторонньої
Відділу протидії корупції Національного співпраці, зокрема надання консультативагентства з боротьби зі злочинністю Ве- ної допомоги з питань розгортання у НАБУ
ликої Британії
лабораторії з дослідження цифрових носіїв
Зустріч першого заступника директора Обговорення напрямів двосторонньої
НАБУ з представниками Посольства Рес- співпраці, можливості здійснення візипубліки Польща в Україні
ту Голови Центрального антикорупційного
бюро Республіки Польща в Україну

40. 13 липня 2016 року

Зустріч першого заступника директора
НАБУ з представниками програмного
офіса Управління Організації Об’єднаних
Націй з питань обігу наркотиків та злочинності (УНЗ) в Україні
Зустріч керівництва НАБУ з делегацією
Федерального бюро розслідувань та Посольства США в Україні

Обмін інформацією стосовно можливих
напрямів взаємодії НАБУ та Програмного
офіса Управління Організації Об’єднаних
Націй з питань обігу наркотиків та злочинності в Україні
Проведення церемонії закриття базового
навчально-тренувального курсу «Використання спецзброї і тактики в операціях з високим ризиком», проведений інструкторами підрозділу SWAT («Special weapons and
tactics») ФБР США, вручення сертифікатів
учасникам згаданої програми
Зустріч керівництва Управління зовнішніх Розробка показників Методології з вимікомунікацій Національного бюро з між- ру прогресу здійснення реформ у сфенародними експертами Ради Європи
рі юстиції в Україні відповідно до Стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів
на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року
№276 та пов’язаними документами
Зустріч директора НАБУ з Надзвичайним Обговорення напрямів можливої двостоі Повноважним Послом Республіки Інронньої співпраці
дія в Україні

41. 22 липня 2016 року

42. 25 липня 2016 року

43. 26 липня 2016 року

Перелік візитів керівництва та співробітників НАБУ за кордон
№
Дата
1. 15-19 лютого 2016 року
2. 21-27 березня 2016 року
3. 11-13 квітня 2016 року

4. 20-21 квітня 2016 року

5. 25-29 квітня 2016 року
6. 25-30 квітня 2016 року
7. 11-13 травня 2016 року

8. 26 червня —
1 липня 2016 року

З 02.02.2016 по 29.07.2016

Країна
Навчальний візит детективів
НАБУ до м.Кишинів, Республіка
Молдова
Навчальний візит детективів
НАБУ до м.Будапешт, Угорщина

Мета
Участь у антикорупційній інтерактивній програмі з підготовки прикордонних, митних та
антикорупційних органів Молдови та України
Участь у антикорупційному курсі, присвяченому розслідуванню корупційних злочинів в
державному секторі
Робочий візит директора Націо- Переговори з керівництвом австрійської міжнального бюро до м.Відень, Рес- відомчої комісії з питань запобігання та пропубліка Австрія
тидії корупції, спеціалізованої прокуратури з
питань корупційних та економічних злочинів
Австрії, обговорення можливої співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Міжнародною антикорупційною академією Австрії
Робочий візит директора
Участь у конференції на запрошення ОрганіНаціонального бюро та його Пер- зації економічного співробітництва (OECD)
шого заступника до м. Париж,
Французька Республіка
Навчальний візит детективів
Участь у навчальній програмі з антикорупційНАБУ до Республіки Сінгапур
ної стратегії за «Програмою Співробітництва
Сінгапуру»
Навчальний візит детективів
Навчання за темою «Методика розслідування
НАБУ до м.Будапешт, Угорщина фінансових корупційних злочинів»
Ознайомчий візит делегації
Ознайомлення зі структурою та функціонуНАБУ до Центрального антиванням Центрального антикорупційного бюро
корупційного бюро РеспубліРеспубліки Польща, його взаємодією з іншики Польща
ми правоохоронними органами, досягненнями та труднощами під час роботи
Ознайомчий візит делегації
Участь у навчальній програмі обміну досвідом
НАБУ до Поліції Чеської Респу- у сфері боротьби з корупцією та корупційнибліки
ми доходами

4. Співпраця з недержавними організаціями
і засобами масової інформації
№
Вид медійного заходу
1. Брифінги та прес-конференції за участю директора НАБУ і його заступників
2. Телеінтерв’ю за участю керівництва НАБУ
3. Радіопередачі
4. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації
5. Інтерв’ю для інтернет-видань
6. Відповіді на запити засобів масової інформації
7. Коментарі для ЗМІ про діяльність НАБУ
Усього

З 02.02.2016 по29.07.2016

Кількість
6
12
2
6
14
120
116
276

5. Чисельність працівників Національного
антикорупційного бюро України, їх досвід
та кваліфікація
Процес набору кадрів до НАБУ

Станом на 29.07.2016

Вид

Кількість

Кількість переможців відкритого конкурсу
Кількість призначених до НАБУ
Вакантні посади в НАБУ та територіальних підрозділах
Гранична чисельність осіб

519
506
181
700

Державні
службовці
349
343
152
501

Особи начальницького
складу
170
163
29
199

Кадрове забезпечення НАБУ

№

Станом на 29.07.2016

Кількість
Вакансії (з
Кількість призначених На етапі урахуванням
Назва структурного Кількість
штатних
переможців
працівників
підрозділу
посад
конкурсу
(в штаті призначення переможців
конкурсу)
НАБУ)
5

4

4

283

179

175

4

104

106

101

98

3

5

Управління
4. аналітики та обробки
інформації

34

32

32

2

Управління
5. бухгалтерського
обліку та звітності

16

15

15

1

19

14

13

17

16

16

1. Керівництво
2. Підрозділи детективів
3. Оперативно-технічне
управління

Управління
6. інформаційноаналітичних систем
та технологій
Управління забезпечення фінансовими
7. ресурсами, майном та
контролю за їх використанням

1

1

5

1

ПІБ призначеного
керівника
Ситник
Артем Сергійович,
призначений
16.04.2015

Джан Раджамі
Мохаммадович,
призначений
28.07.2015
Пластун
Оксана Яківна,
призначена
25.06.2015
Нечай
Микола Іванович,
призначений
17.08.2015
Коваленко Сергій
Володимирович,
призначений
04.01.2016
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офіційно
8. Юридичне управління

15

14

14

1

по роботі
9. Управління
з громадськістю

19

17

17

2

зовнішніх
10. Управління
комунікацій

14

9

9

Управління
11. внутрішнього
контролю

20

17

16

Львівське
територіальне

8

1

1

7

Одеське
територіальне
Харківське
територіальне

8

0

8

8

0

8

5

1

3

12. Територіальні
управління

13. Управління
спеціальних операцій

92

68

64

по роботі
14. Відділ
з персоналом

10

8

8

4

24

2

15. Відділ
документообігу

10

16. Режимно-секретний
відділ

8

7

7

1

Відділ забезпечення
17. роботи директора
бюро

8

8

8

0

700

519

506

УСЬОГО

9

9

1

13

181

Ярчак
Ігор Степанович,
призначений
11.11.2015
Мержук
Володимир Петрович,
призначений
24.11.2015
Манжура Дар’я
Володимирівна,
призначена
15.01.2016
Осипчук
Роман Сергійович,
призначений
05.10.2015
Лопушанський
Тарас Васильович,
призначений
07.06.2016

№

Дата

Місце

Івченко
Віталій Юрійович,
призначений
06.08.2015
Саморай
Олена Вікторівна,
призначена
27.04.2016
Асанова Людмила
Михайлівна,
призначена
01.07.2015
Шевченко Юрій
Володимирович,
призначений
06.07.2015
Коваленко
Максим Ігорович,
призначений
17.08.2015

З 02.02.2016 по 29.07.2016

Зміст навчання

1. 5-27 березня м.Вашингтон Участь детективів НАБУ у програмі професійного обміну «Досвід
2016 року
(Сполучені США в боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами» (The
Штати
U.S. Experiencein Combating Money Laundering and Fiscal Crimes). ПрограАмерики)
ма передбачала зустрічі, обговорення та перейняття досвіду у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансовими злочинами. В ході програми особлива увага була зосереджена на виявленні та розслідуванні відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансових злочинів
Співробітники Управління інформаційно-аналітичних систем та тех2. 16-27 травня м. Глазго
2016 року
(Сполучене нологій й Управління аналітики та обробки інформації НАБУ взяли
Королівство участь у навчанні щодо використання та адміністрування інформаВеликої
ційно-аналітичної системи SAS MEMEX. Навчання проводилось у
Британії та офісі SAS Software Ltd у м. Глазго.
Північної
SAS MEMEX — це інформаційно-аналітичний комплекс, що виріІрландії)
шує питання інтеграції даних з різних джерел, пошуку та візуалізації
зв’язків, постановки задач та підтримки прийняття рішень в межах
проведення розслідування та інших оперативних заходів. Цей комплекс використовується правоохоронними органами різних країн, зокрема поліцією Лондона (Скотленд-Ярд)
Участь співробітників НАБУ у міжнародній конференції Інтелектуаль3. 7-9 червня м. Прага
2016 року
(Чеська
ні системи підтримки розвідки: Світ — Європа (Intelligence Support
Республіка) Systems: World — Europe)
Конференція була присвячена презентації методик та засобів для право
охоронних органів у боротьбі зі злочинами, які вчиняються із використанням телекомунікаційних мереж, інтернету та соціальних мереж
Внутрішні навчання
№

Дата

1. 2-5 лютого
2016 року

Місце

14

16
15

6. Діяльність підрозділу внутрішнього контролю
Національного бюро; кількість повідомлень про
вчинення правопорушень працівниками Національного
бюро, результати їх розгляду, притягнення
працівників Національного бюро до відповідальності
Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного
антикорупційного бюро України за період з лютого по липень 2016 року

Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ
Закордонні навчання

12. 13-22 червня м.Київ Детективи другої хвилі відбору до НАБУ вивчили правові основи про2016 року
(Україна) ведення досудового розслідування злочинів, підслідних Національному бюро. Відповідне навчання було організовано за сприяння ГО «Центр
протидії корупції»
м.Київ Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Особливості організації і про13. 4-21 липня
2016 року
(Україна) ведення оперативно-розшукової діяльності», організованого за сприяння Національної академії внутрішніх справ України
14. 11-21 липня м.Київ Працівники Управління спеціальних операцій НАБУ взяли участь у на2016 року
(Україна) вчально-тренувальному курсі «Використання спецзброї і тактики в операціях з високим ризиком». Своїм досвідом ділилися інструктори підрозділу SWAT («Special weapons and tactics») Федерального бюро розслідувань США

Кількість
учасників

Зміст навчання

4. Проведено службових розслідувань
5. Розпочато кримінальних проваджень
стосовно працівників НАБУ

6. Заведено оперативно-розшукових справ

2

3

Кількість
учасників
40
34
10
10

15

17

10

193

Примітка
Завершено — 169

234
2
10
6
2

До дисциплінарної відповідальності притягнуто начальника Відділу по роботі з персоналом Усенко Я.О. (звільнено за порушення присяги державного службовця) та
детектива Головного підрозділу детективів Кривонос Д.В.
(зауваження за втрату службового посвідчення)
За результатами трьох службових розслідувань передані матеріали до Дисциплінарної комісії НАБУ
П’ять кримінальних проваджень за рішенням процесуального керівника спрямовано за підслідністю до іншого органу досудового розслідування. В одному кримінальному провадженні за ст.368 Кримінального кодексу
України проводиться досудове розслідування

Кошторисні призначення Національного антикорупційного бюро України
на 2016 рік (тис. грн)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Видатки на оплату праці
Нарахування на оплату праці
Придбання товарів і послуг
Соціальне забезпечення
Інші (поточні) видатки
Капітальні видатки
Усього:

Затверджено
Затверджено з урахуванням змін
на початок 2016 року
(на 30.06.2016)
Загальний фонд
Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом
201 807,30
203 372,50
203 372,50
44 397,60
44 742,00
44 742,00
76 853,80
76 853,80
1 498,56
78 352,36
47 180,00
47 180,00
47 180,00
2 237,50
2 237,50
2 237,50
114 180,00
114 180,00
184,59
114 364,59
486 656,20
488 565,80
1 683,15
490 248,95

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом
державного бюджету за І півріччя 2016 року (тис. грн)
№

4

Кількість

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро
України та його виконання
№ Найменування

З 02.02.2016 по 29.07.2016

м.Київ За підтримки Ради Європи детективи НАБУ взяли участь у міжвідомчому
(Україна) тренінгу «Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у боротьбі
з корупцією та проведенні розслідувань економічних злочинів»
2. 8 лютого — м.Київ За сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Вели1 серпня
(Україна) кої Британії (NCA) детективи НАБУ вивчають англійську мови юридично2016 року
го спрямування з викладачами Британської Ради (British Council)
3. 29 лютого — м.Київ Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивча4 березня
(Україна) ли міжнародний досвід фінансової розвідки за сприяння Національного
2016 року
агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)
4. 15-25 березня м.Київ За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії
2016 року
(Україна) «DFID» та ТОВ «Центр політичного консалтингу» співробітники Управління зовнішніх комунікацій НАБУ взяли участь у стратегічній сесії з комунікаційної стратегія НАБУ «Конструювання реальності: життя події в
інформаційній реальності»
м.Київ Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Три ключові чинники, що ма5. 6 квітня
2016 року
(Україна) ють відношення до розслідування корупційних злочинів: міжнародні
практика». Тренінг організовано Консультативною місією ЄС з підтримки реформ у секторі юстиції в Україні
м.Київ За підтримки Німецького Фонду міжнародного правового співробітни6. 7-8 квітня
2016 року
(Україна) цтва керівництво та детективи Національного бюро взяли участь у міжнародному семінарі на тему: «Взаємодія детектива НАБУ та прокурора
САП у кримінальному провадженні»
м.Київ За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії
7. 5-14 квітня
2016 року
(Україна) «DFID» спеціалісти ТОВ «Центр політичного консалтингу» провели для
співробітників Управління зовнішніх комунікацій НАБУ семінар на тему:
«Візуальні комунікації та подання інформації»
м.Київ За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії
8. 20 квітня
2016 року
(Україна) «DFID» та ТОВ «Центр політичного консалтингу» співробітники Управління зовнішніх комунікацій НАБУ взяли участь у семінарі з моніторингу та медіа-аналізу
м.Київ Керівництво НАБУ взяло участь у тренінгу з ефективних комунікацій,
9. 28 квітня
2016 року
(Україна) організованому за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні
м.Київ Детективи НАБУ взяли участь у міжвідомчому семінарі «Координація та
10. 25 травня
2016 року
(Україна) співпраця з Європолом в кримінальному процесі», вивчили міжнародний досвід правоохоронної діяльності та співпраці. Семінар відбувся за
підтримки Європолу та КМЄС
11. 2 червня 2016 м.Київ Керівники структурних підрозділів НАБУ взяли участь у семінарі щодо
року
(Україна) побудови ефективної комунікації з медіа. Семінар відбувся за підтримки
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№
Вид діяльності
1. Розпочато проведення спеціальних перевірок претендентів на посади в НАБУ
2. Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ
3. Притягнуто до відповідальності працівників НАБУ

Найменування

1. Видатки на оплату праці
2. Нарахування на оплату праці
3. Придбання товарів і послуг
4. Соціальне забезпечення
5. Інші (поточні) видатки
6. Капітальні видатки
Усього:

Затверджено на 2016 рік
(зі змінами)
203 372,50
44 742,00
76 853,80
47 180,00
2 237,50
114 180,00
488 565,80

Касові видатки
станом на 30.06.2016
76 083,16
13 217,05
11 825,66
6 589,45
583,41
21 524,83
129 823,57

З 01.01.2016 по 30.06.2016

% виконання
станом на 30.06.2016
37,4
29,5
15,4
14,0
26,1
18,9
26,6

Окрім цього, на 2016 рік було затверджено кошторис видатків за спеціальним фондом Державного бюджету у сумі 1 683,15 тис. гривень. За підсумками першого півріччя 2016 року здійснені касові видатки становлять таку саму суму.

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг за І півріччя 2016 року
Кількість проведених процедур
закупівель товарів, робіт і послуг
(без урахування процедур закупівель,
які не завершені, відмінені чи визнані
замовником такими, що не відбулися),
№
Вид процедури закупівлі
в цілому
Загальна
кількість, товарів робіт
послуг
з них:
1. Відкриті торги
14
9
5
2. Запит цінових пропозицій
6
5
1
3. Переговорна процедура закупівлі
3
3
Усього за процедурами закупівель:
23
14
9

З 01.01.2016 по 30.06.2016

Кількість
Загальна
укладених
сума коштів
договорів, за за укладеними
результатами
договорами
процедур у звітному періоді
закупівель
для закупівлі
товарів, робіт товарів, робіт
і послуг
і послуг, тис. грн
21
8
3
32

36 654,6
1 040,8
3 948,1
41 643,5

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

5

4
15

7

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№
Вид
1. Звернення громадян усього, з них:
Звернення громадян, що надійшли засобами поштового зв’язку безпосередньо до НАБУ
Звернення громадян, що пересилали з інших установ до НАБУ
Звернення, подані до громадської приймальні
Звернення громадян, надіслані на електронну пошту (кол-центр)
2. Запити на доступ до публічної інформації
3. Звернення, запити народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ
4. Звернення, запити народних депутатів України, переслані іншими органами до НАБУ
5. Заяви, звернення юридичних осіб, державних органів, громадських організацій
Усього

Кількість
7656
4432
872
891
1461
300
452
34
784
9226

