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офіційно
Звіт про результати діяльності Національного
антикорупційного бюро України

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а
також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо
в) представники громадських об’єднань,
навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу»,
«Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в п. 1, підпункті «а» ч.2
Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами
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
Фізичні особи, які:
отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж року
надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної
політики; є керівниками або входять до
складу вищого органу управління, інших
органів управління громадських організацій, інших непідприємницьких товариств,
що здійснюють діяльність, пов’язану з реалізацією антикорупційної політики
Інші

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро
України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2018 року.
1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
з 01.07.2018 по 31.12.2018
Вид діяльності
Результат
Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про криміправопорушення у розрізі кримінальних правопо1. нальні
577
рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро
Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Наці6
2. ональним бюро, та їх результативність
1 кримінальне провадження
Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти
3. щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, від61
несених законом до підслідності Національного бюро
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувирок суду щодо вчинення ними кримінальних
4. вальний
6
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправ5. дувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних
0
правопорушень
Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у час6. тині першій статті 3 Закону України «Про запобігання ко**
рупції»
Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримі220 021 496 000*
нальними правопорушеннями, віднесеними законом до
грн
підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх від452 370 765 грн*
7. шкодування
в т.ч. у ІІ півріччі
2018 року:
92 020 255 грн
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок
вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом
до підслідності Національного бюро, конфісковані за
8. рішенням
0
суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок
правопорушень, віднесених законом до
9. кримінальних
0
підслідності Національного бюро, які було повернуто в
Україну з-за кордону, та їх зберігання
Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та довід кримінальних правопорушень, віднесених за10. ходів
***
коном до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
Кількість направлених подань про усунення причин і
11. умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційно11
го правопорушення
Результати проведених перевірок на доброчесність
8, із них 1 з нега12.
тивним результатом
* станом на 31.12.2018
№

** Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»
станом на 31.12.2018
Кількість
осіб, стосовно яких
набув чинності об№
Суб’єкт
винувальний вирок,
всього по
кожній категорії
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
1.
самоврядування:
а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник,
Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єрміністр, віце-прем’єр-міністри, міністри,
інші керівники центральних органів вико1
4
0
навчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники,
Голова Служби безпеки України, Голова
Національного банку України, Генеральний прокурор України, Голова та інші члени Рахункової палати України тощо)
б) народні депутати України, депутати
Верховної Ради Автономної Республіки
1
12
0
Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови
в) державні службовці, посадові особи
10
3
0
місцевого самоврядування
г) військові посадові особи Збройних Сил
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
9
2
0
й інших утворених відповідно до законів
військових формувань
ґ) судді
10
34
0
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозді0
0
0
лів цивільного захисту, Державного бюро
розслідувань, Національного антикорупційного бюро України
е) посадові та службові особи органів
прокуратури, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України,
дипломатичної служби, державної лісової
охорони, державної охорони природно1
26
2
заповідного фонду, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи
є) члени Національного агентства з пи0
0
0
тань запобігання корупції
ж) члени Центральної виборчої комісії
1
0
0
з) поліцейські
1
0
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної
2
18
0
Республіки Крим
і) члени державних колегіальних органів
0
0
0
для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на
2. Особи, які
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 дер17
67
0
жавного банку, державного підприємства
або державної організації, що має на меті
одержання прибутку
Кількість
осіб, яким
повідомлено про
підозру
(всього по
кожній категорії)

Кількість
осіб,
стосовно
яких складено обвинувальний
акт (всього
по кожній
категорії)

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро
з міжнародними партнерами
2

0

0
з 01.07.2018 по 31.12.2018
№
з/п

0

0

0

0

0

0

0

Назва та учасники

Мета

1

31.08.2018

Дата

Зустріч Першого заступника
Директора з представниками освітньої програми «Атлантичної ради»

Ознайомлення з правовими основами організації та діяльності Національного бюро для налагодження подальшого співробітництва

2

04.09.2018

Зустріч Директора Національного бюро з Послом
Італійської Республіки в
Україні

Обговорення подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією та проведення спільних
заходів у сфері запобігання та
протидії корупції

3

06.09.2018

Зустріч Першого заступни- Обговорення актуального стану
ка Директора з представни- боротьби з корупцією
ком Міжнародного валютного фонду

4

11.09.2018

Зустріч Директора Національного бюро з президентом організації «Natural
Resource Governance
Institute»

Ознайомлення з діяльністю Національного антикорупційного бюро України та обговорення питань
боротьби з корупцією

5

12.09.2018

Зустріч Директора Національного бюро зі Спеціальним представником (діючого) Голови ОБСЄ з питань
боротьби з корупцією, представниками Посольства Італійської Республіки в Україні та МЗС Італійської Республіки

Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
та організації спільних заходів у
цій сфері

6

26.09.2018

Зустріч керівництва Національного бюро з представниками державних органів
Литовської Республіки

Вивчення литовського досвіду з
упровадження антикорупційної
реформи та обговорення подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією

7

27.09.2018

Зустріч керівництва та пра- Обговорення актуального стану
цівників Національного бю- реалізації антикорупційної рефорро з Послом США в Україні ми в Україні та подальшого співробітництва у сфері боротьби з
корупцією

8

18.10.2018

Зустріч Директора Національного бюро з лідерами
думок держав ЄС та США

Ознайомлення з діяльністю Національного антикорупційного бюро України та обговорення актуального стану реалізації реформ
в Україні в контексті боротьби з
корупцією

9

19.10.2018

Зустріч керівництва та працівників Національного бюро з представниками Державного департаменту США
та Посольства США в Україні

Обговорення актуального стану
реалізації антикорупційної реформи в Україні та подальшого співробітництва у сфері боротьби з
корупцією

0

0

0

0

0

99

122

26

*** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
станом на 31.12.2018
№
Вид майна
1. Земельні ділянки
2. Житлова нерухомість
в т.ч. за кордоном
3. Нежитлова нерухомість
в т. ч. за кордоном
4. Цілісний майновий комплекс
5. Транспортні засоби (од.)
6. Грошові кошти, в т.ч.:
у гривнях
у доларах США
у євро
у фунтах стерлінгів
у російських рублях
7. Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)
8. Корпоративні права
9. Комп’ютерна техніка (од.)
10. Мобільні телефони (од.)
11. Ювелірні вироби (од.)
12. Вогнепальна зброя (од.)
13. Бойові припаси (од.)
14. Природний газ (куб.м.)

Кількість, всього
400
248
10
210
10
3
188
—
595 142 623
159 504 186
1 434 844
10 880
145 100
228
250 123
35
68
19
4
13
1 071 000

10 30.10.2018

Зустріч Директора НаціоОбговорення питань актуального
нального бюро з представ- стану боротьби з корупцією та пониками організації «Міжна- дальшого співробітництва
родна ініціатива доброчесності» та Програми USAID
«Нове правосуддя»

11 05.11.2018

Зустріч Першого заступни- Обговорення питань співпраці у
ка Директора з представсфері боротьби з корупцією
никами поліції Чеської Республіки

12 21.11.2018

Зустріч Директора НаціоОбговорення актуального стану
нального бюро зі співдопові- боротьби з корупцією в Україні
дачами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків
та зобов’язань державамичленами Ради Європи (Моніторинговий комітет)

13 29.11.2018

Зустріч керівництва Національного бюро з делегацією
Антикорупційного агентства
Республіки Сербія

14 05.12.2018

Зустріч Першого заступника Обговорення питань співпраці у
Директора з представника- сфері боротьби з корупцією
ми Світового банку

15 17.12.2018

Зустріч керівництва Національного бюро з представниками Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні та проекту eCase

16 1819.12.2018

Зустрічі керівництва та пред- Поглиблення співробітництва Наставників Національного бю- ціонального бюро з правоохоро з представниками право- ронними органами Чеської Ресохоронних органів Чеської публіки та налагодження подальРеспубліки
шої співпраці у сфері боротьби з
корупцією

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
з 01.07.2018 по 31.12.2018
№

Назва органу

Назва документа
Меморандум про
Державне
бюро
роз1. слідувань
співпрацю та обмін
інформацією
Міжвідомчий науково-дослідний центр з Меморандум про
боротьби з
2. проблем
та обмін
організованою зло- співпрацю
чинністю при РНБО інформацією
України
Міністерство еконо- Меморандум про
3. мічного розвитку і
співпрацю та обмін
торгівлі України
інформацією
про
оборони Меморандум
4. Міністерство
співпрацю та обмін
України
інформацією

про
рада між- Меморандум
5. Громадська
та обмін
народних експертів співпрацю
інформацією

палата
6. Рахункова
України

Меморандум про
співпрацю та обмін
інформацією

Мета
Узгодження механізму співпраці
з новоствореним правоохоронним органом
Розвиток співпраці та задоволення пріоритетних потреб Національного бюро щодо проблем
боротьби з організованою злочинністю
Узгодження механізму співпраці, а також інформаційної та організаційної взаємодії державних органів
Розвиток співпраці у сфері запобігання та протидії кримінальним корупційним діянням, іншим
злочинам, підслідним Національному бюро
Налагодження інформаційної та
організаційної взаємодії для забезпечення законності та вжиття
відповідних заходів у разі виявлення ознак підготовки або вчинення кримінальних корупційних
діянь, інших злочинів, підслідних
Національному бюро, а також інших порушень законодавства
про протидію корупції
Налагодження співпраці щодо
виявлених під час здійснення заходів державного зовнішнього
фінансового контролю (аудиту)
ознаки корупційних правопорушень та інших злочинних діянь,
підслідних Національному бюро

№
Назва органу
1. Європейський інвестиційний банк

Назва документа
Меморандум про
взаєморозуміння
між Національним
антикорупційним
бюро України та Європейським інвестиційним банком

Мета
Співробітництво та обмін інформацією у рамках відповідних розслідувань випадків корупції та інших заборонених діянь, оперативне співробітництво, надання технічної допомоги, зокрема, обмін технічними інструментами розслідування, методами обробки та аналізу даних розслідування, досвідом у сфері інформаційних
технологій або обладнання для
проведення розслідувань

Ознайомлення з особливостями
проекту та обговорення питань
можливої співпраці у сфері боротьби з корупцією

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон
з 01.07.2018 по 31.12.2018
№ Дата

Країна

1 04.07. 06.07.2018

Федеративна Участь у Конференції «Україна Директор НаРеспубліка Ні- між корупцією та реформами: ціонального
меччина
Які перешкоди існують на шля- бюро
ху до демократії?» та в робочих
зустрічах з представниками органів державної влади ФРН

2 23.07. 24.07.2018

Сполучене Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії

3 26.09. 27.09.2018

Велике Герцог- Участь у підписанні Меморан- Заступник Диство Люксем- думу про взаєморозуміння між ректора Націобург
Національним антикорупційним нального бюро
бюро України та Європейським
інвестиційним банком

4 14.10. 16.10.2018

Республіка
Хорватія

Участь у Конференції високого
рівня «Підвищення прозорості
та відповідальності з метою забезпечення доброчесності: Разом проти корупції» (GRECO)

5 21.10. 24.10.2018

Австрійська
Республіка

Участь у 18-й річній КонфеДиректор Наренції EPAC/EACN Професій- ціонального
ній конференції та Генеральній бюро
Асамблеї на тему «Численні виклики вимагають стійких та інтерактивних рішень»

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ,
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ
з 01.07.2018 по 31.12.2018

Поглиблення співробітництва Національного бюро з Антикорупційним агентством Республіки Сербія у сфері боротьби з корупцією

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Мета

Склад делегації

Участь у заході на тему «Інно- Директор Навації та можливості «Invest in ціонального
Ukraine now.ua», організовано- бюро
го Міністерством інформаційної політики України разом з
компанією Dragon Capital

Директор Національного бюро, Перший заступник Директора Національного бюро

24

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

офіційно
6 24.10. 27.10.2018
7 11.11. 14.11.2018

8 15.11. 16.11.2018

Королівство
Данія

Участь у четвертій нараді Між- Директор Нанародного альянсу по бороть- ціонального
бі з корупцією Групи Світового бюро
банку (ICHA)

Італійська Рес- Участь у міжнародній конфепубліка
ренції на високому рівні «Розвиток антикорупційних стратегій в епоху цифрових технологій – останні тенденції та найкращі практики у сфері діяльності ОБСЄ» присвячена боротьбі з корупцією

Директор Національного бюро, Перший заступник Директора Національного бюро

Естонська Рес- Робочий візит до органів дер- Директор Напубліка
жавної влади Естонської Рес- ціонального
публіки
бюро

4. Співпраця з недержавними організаціями і засобами масової інформації
з 01.07.2018 по 31.12.2018
№

Вид медійного заходу

15. Відділ документообігу

10

11**

0

0

Асанова Людмила
Михайлівна

16. Відділ забезпечення роботи Директора бюро

6

5

0

1

Лазутіна Ольга
Миколаївна

17. Режимно-секретний
відділ

8

8

0

0

Шевченко Юрій
Володимирович

18. Територіальні управління, всього

22

21

0

1

в т.ч. Львівське територіальне управління

8

8

0

0

Лопушанський Тарас
Васильович

в т.ч. Одеське територіальне управління

7

6

0

1

Деулін Володимир
Юрійович

в т.ч. Харківське територіальне управління

7

7

0

0

Кравченко Юрій
Олексійович

700

—

—

—

РАЗОМ

17

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь

18

3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації

1

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

14

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.
Навчання в Україні

6. Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації

276

Всього

з 01.07.2018 по 31.12.2018

542

5. Чисельність працівників Національного антикорупційного бюро
України, їх досвід та кваліфікація

Дата

04.10.2018

Семінар на базі Національного бюро

Семінар «Гендерні питання та
протидія корупції»

8

«Контраварійне водіння»

4

08.10.2018,
12.10.2018

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

4

09-16.07.2018

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

4

08.10.2018 12.10.2018

За договором надання послуг

8

09-16.07.2018

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

15

Перевірка знань на допуск з
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт

13.07.2018

Тренінг на базі Націо- Тренінг «Виявлення незаконнального бюро за під- ного збагачення та недеклатримки представників рування»
Організації економічного співробітництва та
розвитку (OECD)

08.10.2018 11.10.2018

4

24

Інститут підвищення
Тематичні короткострокові секваліфікації керівних ка- мінари «Управлінська риторидрів Національної ака- ка та ораторська майстерність
демії державного управ- лідера», «Доступ до публічної
ління при Президенто- інформації»
ві України

Навчально-науковий
центр підвищення кваліфікації у сфері телекомунікацій та інформаційних систем

Навчальний курс «Методи
отримання і аналізу інформації з метою визначення місць
перебування абонентів в мережі мобільного оператора»

Всеукраїнський центр
підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування

9

10

08-12.10.2018,
22-26.10.2018,
29.10. 02.11.2018

19-20.07.2018

Короткостроковий семі- Короткостроковий семінар
нар на базі Національ- «Публічні закупівлі: від теорії
ного бюро
до практики»

17-19.10.2018,
22-24.10.2018
20

5

26.07.2018 01.08.2018

Навчання з питань охорони праці

9

22-25.10.2018

Ситник Артем Сергійович, Директор

Внутрішнє навчання
на базі Національного бюро

Інститут підготовки ке- Тематичний короткострокорівних кадрів та підви- вий семінар з питань запобіщення кваліфікації На- гання корупції
ціональної академії внутрішніх справ

30.07.2018 06.08.2018

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

3

3

Спецкурс «Доказування та
Тренінг за підтримзмагальність у кримінальноки проекту Legal High
School (м. Київ, вул. Во- му процесі»
лодимирська, 52/17)

Углава Гізо Трістанович, Перший заступник
Директора

06.08.2018 13.08.2018

За договором надання послуг

Перевірка знань на допуск з
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт

22-26.10.2018
8

За договором надання послуг

Перевірка знань на допуск з
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт

5

Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора

07.08.2018 13.08.2018

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

4

23.10.2018

Тренінг на базі Національного бюро

Тренінг «Презентаційні навички»

7

13.08.2018 17.08.2018

За договором надання послуг

Перевірка знань на допуск з
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт

23-24.10.2018
8

13.08.2018 17.08.2018

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

Регіональний тренінг «Розробка та управління проектами, що фінансуються за державні кошти»

1

3

15.08.2018 17.08.2018

Тренінг за підтримки
Міжнародний інтерактивБюро з міжнародних пи- ний тренінг щодо особливостань у сфері боротьтей розслідування корупційби з незаконним обігом них правопорушень всерединаркотиків та правоохо- ні органу в рамках Програми
ронних питань м. Оде- реформування кримінального
са, готель «Олексансудочинства та боротьби з кодрівський»
рупцією в Україні

За підтримки координатора проектів ОБСЄ
в Україні в партнерстві
з Адміністрацією Президента України та Міністерством молоді та
спорту України

12

20.08.2018 23.08.2018

За договором надання послуг

Перевірка знань на допуск з
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт

8

27.08.2018 31.08.2018

За договором надання послуг

Перевірка знань на допуск з
безпечного виконання висотно-верхолазних робіт

8

27-31.08.2018

Тренінг (семінар) на базі Тренінг «Сертифікований проНаціонального бюро
відний фахівець із впровадження системи боротьби з
корупцією на основі ISO 37001
(certified ISO 37001
Lead Implementer)»

1

0

501

199

16-20.07.2018

Станом на 31.12.2018

ПІБ призначеного
керівника

Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
Калужинський Андрій
Володимирович

Відповідно до Наказу Дирек- Індиченко Борис
тора Національного бюро, ві- Віталійович
домості про кількість штатних
одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені
Відповідно до наказу Дирек- Демко Олег
тора Національного бюро, ві- Валерійович
домості про кількість штатних
одиниць Оперативно-технічного управління є службовою інформацією та не можуть бути
оприлюднені

5. Управління аналітики та обробки інформації

39

37**

0

3

Джан Раджамі
Мохаммадович

6. Управління бухгалтерського обліку та
звітності

16

17**

0

0

Пластун Оксана Яківна
03-04.09.2018

7. Управління інформаційних технологій

18

17

0

1

Чич Тетяна Валеріївна

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

20

20

0

0

Ханік Юрій Петрович

9. Юридичне управління

15

15**

1

1

Ярчак Ігор Степанович

10. Управління по роботі
з громадськістю

19

17

0

2

Кравченко Ярослава
Володимирівна

11. Управління зовнішніх
комунікацій

14

12

2

0

Вакантна з 07.08.2018

12. Управління внутрішнього контролю

20

19

0

1

Осипчук Роман
Сергійович

Відповідно до наказу Дирек- Івченко Віталій
тора Національного бюро, ві- Юрійович
домості про кількість штатних
одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути
оприлюднені
0

4

За договором надання послуг

Кадрове забезпечення Національного бюро

11**

Національний універСемінар НАТО з виховання доситет оборони Україброчесності
ни імені Івана Черняховського

09-13.07.2018

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора
здійснюється без проведення конкурсу
** в т.ч. 5 осіб призначено строково (на період перебування основного працівника у
відпустці по догляду за дитиною)

10

12

0

Кількість
учасників

Навчальний курс СКБД Oracle

0

37

Зміст навчання

Навчальний курс у навчальному центрі МУК

700

0

Місце

08-12.10.2018,
29.10 02.11.2018

5

14. Відділ по роботі з
персоналом

Тренінг з підготовки для Національного бюро бізнес-адміністраторів та технічних адміністраторів автоматизованої
системи кримінального аналізу SAS Memex

6

57

13. Управління спеціальних операцій

Тренінг на базі Національного бюро

Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку

62

4. Оперативно-технічне
управління

18.09.2018 05.10.2018

За договором надання послуг

0

3. Другий підрозділ детективів

3

02-14.07.2018

21

0

«Контраварійне водіння»

15

21

210

За договором надання послуг

«Контраварійне водіння»

194

247

01-05.10.2018,
08.10.2018

За договором надання послуг

444

2. Головний підрозділ
детективів

3

02-09.07.2018

Особи наДержав- чальницьні служ- кого склабовці
ду

638

0

За організаційно-фінан- Проведення психофізіологічсової підтримки Відділу них досліджень з використанз правоохоронних пи- ням поліграфу
тань Посольства США
в Україні

12

2. Кількість призначених до Національного бюро**

4

17.09.2018 20.09.2018

4

194

4

8

Тренінг «Впровадження оцінки по компетенціям і КРІ для
державних службовців»

447

1. Керівництво

Навчальний блок Школи кримінальної практики «Міжнародні аспекти кримінального провадження в Україні» та
LHS Discussion Hub «У пошуках втраченого: кримінальні
переслідування осіб, що проживають за межами України»

Тренінг на базі Національного бюро

641

На етапі при- Ваканзнасії
чення

Тренінг за підтримки проекту Legal High
School (м. Київ, вул. Володимирська, 52/17)

3

03.07.2018

1. Кількість переможців відкритого конкурсу*

№

Навчально-методичний Навчальний курс «Боротьба
відділ Академії фінансо- з легалізацією (відмиванням)
вого моніторингу у Схід- доходів, одержаних злочинному регіоні (м. Харків) ним шляхом, фінансуванням
тероризму та фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення»

«Контраварійне водіння»

Кількість

К-сть
К-сть приНазва структурного штат- знапідрозділу
них по- чених
сад працівників

14.09.2018 21.09.2018

За договором надання послуг

Станом на 31.12.2018

в т.ч. у територіальних управліннях

15

«Контраварійне водіння»

02-06.07.2018

Процес добору персоналу до Національного бюро

4. Гранична чисельність осіб відповідно до Закону

За договором надання послуг

здійснюється без проведення конкурсу

216

3. Вакантні посади

17.09.2018 25.09.2018

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора

5. Відповіді на запити засобів масової інформації

в т.ч. у територіальних управліннях

3

17, 18,
20.09.2018

—

4. Інтерв’ю для Інтернет-видань

Вид

Інститут підвищення
«Психологічні основи ефеккваліфікації керівних ка- тивного управління»
дрів Національної академії державного управління при Президентові України

Кількість

1. Брифінги та прес-конференції за участю Директора Національного бюро, його заступників та директорів територіальних управлінь

№

13.09.2018 14.09.2018

Саморай Олена
Вікторівна

04.09.2018 07.09.2018

04.09.2018 07.09.2018

Навчальний курс на базі Навчальний курс користувачів
Національного бюро
та технічних адміністраторів
системи аналізу телекомунікаційних і геопросторових даних
Mercure V4 Ockham Solutions

15

Навчальний курс користувачів
та технічних адміністраторів
системи аналізу телекомунікаційних і геопросторових даних
Mercure V4 Ockham Solutions

1

05-07.11.2018

Національна академія внутрішніх справ
України

Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції

1

07-09.11.2018

Національна академія внутрішніх справ
України

Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції

1

07-08.11.2018

Тематичний короткострокоІнститут підвищення
кваліфікації керівних ка- вий семінар «Політичне лідердрів Національної ака- ство. Лідерство в управліндемії державного управ- ській діяльності»
ління при Президентові України

2

07-08.11.2018

За договором надання послуг

Політичне лідерство

2

13-14.11.2018

За договором надання послуг

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного
зростання державного службовця. Публічні комунікації

4

1

05.09.2018

Навчальний курс на базі Тренінг «Навички ефективноНаціонального бюро
го проведення зустрічей»

22

Вересень

Всеукраїнський центр
підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування

Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»

5

10, 12, 14, 18,
20, 22.09.2018

За договором надання послуг

Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку

3

11, 13, 15, 17,
19, 21.09.2018

За договором надання послуг

Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку

3

2

Тематичний короткострокоІнститут підвищення
кваліфікації керівних ка- вий семінар «Культура ділодрів Національної ака- вого мовлення як інструмент
демії державного управ- кар’єрного зростання державління при Президенто- ного службовця»
ві України

6

14.11.2018

«Ліга-Закон»

Практикум на тему «Суди з
нерухомістю 2018»

4

16-17.11.2018

За договором надання послуг

Підвищення кваліфікації для
участі у тренінгу з лідерства

1

16-17.11.2018

За організаційно-фінан- Тренінг із лідерства
сової підтримки Відділу
з правоохоронних питань Посольства США
в Україні

14

Всеукраїнський центр
підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування

1

13-14.11.2018

5

Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»

6

Всеукраїнський центр Тематичний короткострокопідвищення кваліфікації вий семінар «Корпоративна
державних службовців і культура»
посадових осіб місцевого самоврядування

01-02.11.2018

Всеукраїнський центр Тематичний короткостропідвищення кваліфікації ковий семінар «Психологія
державних службовців і ефективного управління»
посадових осіб місцевого самоврядування

За договором надання послуг

25.09.2018

19-20.11.2018

Тематичний короткостроковий семінар «Дотримання прав людини на державній службі»
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25

офіційно
19-20.11.2018
20.11.2018

За договором надання послуг

Розслідування злочинів
пов’язаних з використанням
криптовалют

1

Ліга-Закон

Практикум на тему: «Досудове розслідування злочинів:
тактика і стратегія захисту»

3

21.11.2018

Академія ДТЕК

Конференція «Одинадцятий
форум HR-Директорів»

3

21-22.11.2018

За організаційно-фінан- Тренінг «Розслідування злосової підтримки Відділу чинів пов’язаних з викорисз правоохоронних пи- танням криптовалют»
тань Посольства США
в Україні

35

23-24.11.2018

За договором надання послуг

Підвищення кваліфікації для
участі у тренінгу з лідерства

1

21-23.11.2018

Національна академія внутрішніх справ
України

Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції

2

23.11.2018

Національне агентство
України з питань державної служби

Підсумковий навчальний захід
«Управління персоналом на
державній службі»

1

22-23.11.2018

Всеукраїнський центр Тематичний короткострокопідвищення кваліфікації вий семінар «Доступ до пудержавних службовців і блічної інформації»
посадових осіб місцевого самоврядування

1

27-28.11.2018

За договором надання послуг

1

26-27.11.2018

Всеукраїнський центр Тематичний короткострокопідвищення кваліфікації вий семінар «Цифрові техдержавних службовців і нології»
посадових осіб місцевого самоврядування

Цифрова грамотність публічних службовців. Smartтехнології

1

05-09,
12-15,
19-23.11.2018

Всеукраїнський центр Короткостроковий семінар
підвищення кваліфікації «Ділова українська мова в пудержавних службовців і блічному управлінні»
посадових осіб місцевого самоврядування

9

27-28.11.2018

Інститут підвищення
Тематичний короткострококваліфікації керівних ка- вий семінар «Цифрова градрів Національної ака- мотність публічних службовдемії державного управ- ців. Smart-технології»
ління при Президентові України

4

За організаційно-фінан- Тренінг «Застосування полісової підтримки Відділу графу при розслідуванні злоз правоохоронних пи- чинів проти особи»
тань Посольства США
в Україні

3

29.11.2018 01.12.2018

03-04.12.2018

Інститут підвищення
Тематичний короткострококваліфікації керівних ка- вий семінар «Медіація. Мисдрів Національної ака- тецтво переговорного продемії державного управ- цесу»
ління при Президентові України

5

03-07.12.2018

За договором надання послуг

4

05-06.12.2018

Інститут підвищення
Тематичний короткострокваліфікації керівних ка- ковий семінар «Організація
дрів Національної ака- контролю та виконання дисдемії державного управ- ципліни в органах влади»
ління при Президентові України

2

Всеукраїнський центр
підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування

Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»

3

Всеукраїнський центр
підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування

Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»

03-07.12.2018

10-14.12.2018

Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку

1

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання
з 01.07.2018 по 31.12.2018
Дата

Місце

05-07.07.2018 Сполучені Штати
Америки
09-13.07.2018 Естонська Республіка

16-20.07.2018 Австрійська Республіка
21-28.07.2018 Республіка Сінґапур

24-27.07.2018 Шрі-Ланка
29.07.2018 26.08.2018

Федеративна Республіка Німеччина

20.08.2018 18.09.2018

Республіка Польща

Зміст навчання
У зв’язку із навчальною поїздкою
з метою ознайомлення з роботою
Федерального бюро розслідувань
Участь у навчальному візиті щодо розслідування корупційних правопорушень для детективів Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро
України на базі Естонського центру
Східного партнерства
Участь у семінарі
Участь у навчально-ознайомчій програмі з питань державного управління для українських державних службовців на базі Центру державного управління Наньянського технологічного університету Сінгапуру
Участь у зустрічі глобальної експертної групи з питань Джакартських принципів
Участь у курсі з проблем боротьби з транснаціональною організованою злочинністю
Участь у тренінгу з тактичного кримінального аналізу на базі навчального центру Вищої школи поліції в
м. Щитно (Республіка Польща)
Участь у тренінгу

02-08.09.2018 Королівство Нідерланди
03-08.09.2018 Французька Рес- Участь у світовій конференції з пипубліка
тань протидії злочинності у лісовій
галузі та тренінгу з розслідування
злочинів у вказаній сфері
04-15.09.2018 Королівство Нідер- Участь у тренінгу програми МАТРА
ланди
з питань верховенства права на тему «Державні закупівлі»
05-09.09.2018 Австрійська Рес- Участь у додатковому тренінгу експубліка
пертів з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції
09-15.09.2018 Королівство Нідер- Участь у тренінгу
ланди
16-22.09.2018 Чеська Республіка Участь у тренінгу з розслідування та
переслідування офіційної корупції в
Інституті CEELI (м. Прага)

Кількість
учасників
3

6

2

5

1
3

11
5
1

1

23-26.09.2018 Фінляндська Республіка

Участь у перепідготовчій сесії випускників програми Національної
Академії ФБР (FBI National Academy
Retrainer)
24-27.09.2018 Республіка Польща Участь у семінарі на тему «Посилення міжнародної співпраці у
справах про корупційні правопорушення» та у зустрічах з представниками регіональних офісів Митної служби Польщі, Прикордонної служби Польщі, Управління поліції, Центрального антикорупційного бюро
26.09.2018 Сполучені Штати Участь у навчальному курсі акаде15.12.2018
Америки
мії ФБР
07.10.2018 Японська Держава Участь у тематичному навчальному курсі Японського агентства між17.11.2018
народного співробітництва (JICA)
«Кримінальна юстиція як відповідь на корупцію» у рамках технічного співробітництва між Україною
та Японією
14-16.10.2018 Республіка ХорУчасть у Конференції високого рівня
«Підвищення прозорості та відватія
повідальності з метою забезпечення доброчесності: Разом проти корупції» та у панельній сесії «Державні органи та інституції, відповідальні за запитання запобігання корупції та/або боротьбу з корупцією:
наступні кроки їхньої співпраці на
міжнародному рівні»
14-27.10.2018 Австрійська Рес- Участь у 18-й Щорічній професійній
конференції та Генеральній Асамбпубліка
леї EPAC/EACN на тему «Численні виклики вимагають стійких та інтерактивних рішень»
21-26.10.2018 Естонська Респу- Участь у навчанні Digital Forensics
Analytics Training
бліка
22-26.10.2018 Італійська Респу- Участь у тренінгу
бліка
22-26.10.2018 Італійська Респу- Участь у тренінгу
бліка
03-17.11.2018 Сполучені Штати Навчальна поїздка з тематики
«Стратегічні комунікації для новоАмерики
створених правоохоронних органів (INL: Strategic Cоmmunications
for Newly Established Anti-Corruption
Agencies)»
04-11.11.2018 Сполучені Штати Участь у міжнародній конференції
щодо боротьби з корупцією та хаАмерики
барництвом
04-10.11.2018 Французька Рес- Участь у конференції випускників
Центру ім. Джорджа К. Маршалла –
публіка
країн Східної Європи та Чорноморського регіону
04-10.11.2018 Сполучені Штати Участь у воркшопі з питань глобальної боротьби із транснаціоАмерики
нальною організованою злочинністю
11-15.11.2018 Австрійська Рес- Участь у поновленій IX сесії робочої групи з питань огляду виконанпубліка
ня положень Конвенції ООН проти корупції
11-14.11.2018 Італійська Респу- Участь у Міжнародній конференції
на високому рівні «Розвиток антибліка
корупційних стратегій в епоху цифрових технологій – останні тенденції та найкращі практики у сфері діяльності ОБСЄ» («Developing
anti-corruption Strategies for the
Digital Age – Recent Trends and Best
Practices in the OSCE Area»)
12-16.11.2018 Естонська Респу- Участь у тренінгу
бліка
13-16.11.2018 Чеська Республіка Участь у IX засіданні правозастосовної мережі на тему «Незалежність прокурорів, виявлення корупції та міжнародне співробітництво в
корупційних злочинах»
18-24.11.2018 Королівство Бель- Участь у навчально-ознайомчому
візиті до Федеральної поліції Корогія
лівства Бельгія
26-30.11.2018 Федеративна Рес- Участь у вокршопі з питань
публіка Німеччина боротьби з транснаціональною
організованою злочинністю
у Центрі ім. Маршалла,
(м. Гарміш-Партенкірхен)
01-15.12.2018 Сполучені Штати Тренінг із тактико-спеціальної
підготовки
Америки
09-15.12.2018 Угорська РеспуУчасть у курсі підвищення кваліфікації з питань лідерства для жінок у
бліка
правоохоронних органах, організованому експертами Федерального
правоохоронного навчального центру Міністерства внутрішньої безпеки США в Міжнародній правоохоронній академії (м. Будапешті)

3

9

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

№

1. Видатки
на оплату праці

2

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

3

472 054,2

113 445,0

55 450,0

55 450,0

1 563,3
123 175,7
857 091,7

1 563,3
123 175,7
857 091,7

91 403,5
6 889,2

120 334,2
55 450,0

12 472,4
19 361,6

1 563,3
135 648,1
876 453,3

Затверджено на 2018
рік (з урахуванням
змін)
472 054,2
91 403,5
113 445,0
55 450,0
1 563,3
123 175,7
857 091,7

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

Касові видатки

% виконання

472 048,6
81 208,0
82 314,2
26 913,9
1 053,2
111 441,6
774 979,5

100
89
73
49
67
90
90

8. Інші відомості, що стосуються результатів діяльності НАціонального антикорупційного бюро україни та виконання покладених на нього
Обов’язків
Звернення до Національного бюро
6

з 01.07.2018 по 31.12.2018

1
2

5

1
2

2

2

4

5

№

Вид

1. Звернення громадян, всього
звернення, що надійшли засобами поштового зв’язку безпосередньо до Національного
бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ
звернення, подані до громадської приймальні
звернення громадян
до кол-центру
2. Запити та звернення народних
депутатів України, надіслані
безпосередньо до Національного бюро
в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених в
е-деклараціях
3. Звернення народних депутатів України, переслані іншими
органами
4. Запити на доступ до публічної
інформації
5. Заяви, звернення юридичних осіб
6 Заяви, звернення державних
органів
7. Заяви, звернення громадських
організацій
ВСЬОГО

208

154

1778

159

125

65

819

49

29

48

2328

0

0

0

271

0

1

1

11

0

0

0

64

0

0

0

233

1

2

1

237

14

11

57

448

17

4

94

в т.ч. до Харківського територіального управління

234

22

7

16

6412

262

179

282

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

1
Період

наді- викослано нано

запити від НАБУ
держави

Всього
станом на
31.12.2018

489

в т.ч. за
період з
01.07.2018
по
31.12.2018

Австралія; Азербайджанська Республіка; Республіка Австрія; Народна Республіка Бангладеш; Беліз; Королівство Бельгія; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські
Острови; Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Спеціальний
Адміністративний Район Китайської Народної Республіки
Гонконг; Сент-Вінсент і Гренадини; Грецька Республіка;
Грузія; Королівство Данія; Естонська Республіка; Арабська
Республіка Єгипет; Держава
Ізраїль; Республіка Індія; Республіка Ірландія; Королівство
Іспанія; Італійська Республіка;
Республіка Казахстан; Кайманові Острови; Канада; Киргизька Республіка; Республіка
Кіпр; Китайська Народна Республіка; Латвійська Республіка; Литовська Республіка; Велике Герцогство Люксембург;
Ліхтенштейн; Рес234 Князівство
публіка Македонія; Республіка Мальдіви; Республіка Молдова; Князівство Монако; Королівство Нідерландів; Федеративна Республіка Німеччина; Королівство Норвегія;
Об’єднані Арабські Емірати;
Острів Джерсі; Республіка Панама; Південно-Африканська
Республіка; Республіка Польща; Республіка Корея; Російська Федерація; Румунія; Королівство Саудівська Аравія;
Республіка Сейшельські Острови; Федерація Сент-Кіттс і
Невіс; Республіка Сербія; Республіка Сінгапур; Словацька
Республіка; Сполучені Штати
Америки; Республіка Таджикистан; Турецька Республіка;
Угорщина; Східна Республіка Уругвай; Французька Республіка; Республіка Хорватія;
Чеська Республіка; Республіка Чорногорія; Швейцарська
Конфедерація; Королівство
Швеція; Шотландія; Японська
Держава

118

52

10

4
3

2

472 054,2

4925

в т.ч. до
Одеського територіального управління
113

в т.ч. до
Львівського
Всього територіального управління

2

Затверджено станом
Затверджено з урахуванням змін
на початок
(станом на 31.12.2018)
2018 року
Загальний Загальний Спеціальний
Разом
фонд
фонд
фонд
472 054,2

113 445,0

Найменування

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання
Кошторисні призначення Національного бюро на 2018 рік (тис. грн)

Найменування

91 403,5

1

№
Вид діяльності
Кількість
Примітка
1. Надійшло звернень та скарг на дії
240
працівників Національного бюро
2. Проведено службових розслідудо Дисциплінарної комісії подані
вань
матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплі14
нарної відповідальності стосовно
7 працівників
догана - 1;
3. Притягнуто до відповідальності
2
працівників Національного бюро
зауваження - 1
4. Проведено моніторинг спосо3
бу життя
5. Проведено перевірок на добро1 негативний результат
8
чесність
6. Заведено оперативно-розшуко2
вих справ
7. Кримінальні провадження, досудоз них: закрито - 22; об’єднано - 6;
ве розслідування яких здійснюванаправлено за підслідністю - 29;
лося детективами Управління внузалишок - 19
76
трішнього контролю Національного бюро

№

91 403,5

Аналіз виконання кошторису Національного бюро
за загальним фондом державного бюджету у 2018 року

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 01.07.2018 по 31.12.2018

2
5

1

—

запити до НАБУ
отрима- вико- держано
нано
ви

29

26

—

7

8

—

