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ОГОЛОШЕННЯ
Звіт про результати діяльності Національного антикорупційного
бюро України за I півріччя 2021 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2021 року.
1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
з 01.01.2021 по 30.06.2021
№

Вид діяльності
Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі криміналь1. них правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро

Результат
18
2

Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопо3. рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними
4. кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними
5. відповідних правопорушень
окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про за6. Відомості
побігання корупції»
про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними
7. Відомості
законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень,
віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також
8. кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених
9. законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання
про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень,
10. Відомості
віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального ко11. Кількість
рупційного правопорушення
12. Результати проведених перевірок на доброчесність
Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури
для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів
13. матеріалів
та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави

1

2

—

4.

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

—

—

—

5.

Інші

14

14

5

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

336

2. Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність

3.

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 в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами

у кримінальних провадженнях, в яких складено
обвинувальні акти за період з 01.01.2021 по 30.06.2021

43
16
1
*
97 017 248 000*** грн**
2 806 338 820 грн**
в т.ч. у І півріччі
2021 року:
1 112 856 000 грн
на загальну суму
9 573 388
грн

№
1.
2.
3.
4.
5.

Вид майна
Земельні ділянки
Житлова нерухомість (об’єктів)
Нежитлова нерухомість (об’єктів)
Транспортні засоби (об’єктів)
Грошові кошти, в т.ч.:
у грн
у дол. США
у євро
6. Комп’ютерна техніка (комп’ютери, планшети тощо)
7. Мобільні телефони
8. Інше

****

№

5
4
(1 негативний результат)

1.
2.

Кількість осіб, стоКількість осіб, яким
Кількість осіб,
совно яких наповідомлено про стосовно яких склапідозру
дено обвинувальний був чинності обви(всього по кожній акт (всього по кож- нувальний вирок
(всього по кожній
категорії)
ній категорії)
категорії)

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший
віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не
входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник,
член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів
Автономної Республіки Крим

2.

—

—

112 641 66,00
7 837 175,00
23 815,00
—
—
—

Назва документа
Мета
Налагодження обміну інформацією для запобігання, виМеморандум
про
співпрацю
та
Державна митна служба України
явлення та оперативного реагування на факти порушень
обмін інформацією
законодавства та спільної боротьби з корупцією
Налагодження обміну інформацією для запобігання, виМеморандум
про
співпрацю
та
Київська міська державна адміністрація
явлення та оперативного реагування на факти порушень
обмін інформацією
законодавства та спільної боротьби з корупцією
Міністерство розвитку громад та територій України
Налагодження обміну інформацією для запобігання, виМеморандум про співпрацю та явлення
та
та оперативного реагування на факти порушень
обмін інформацією
Державна архітектурно-будівельна інзаконодавства та спільної боротьби з корупцією
спекція України

—

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»
з 01.01.2021 по 30.06.2021

1.

—
—
—
3
6
1/2 напівпричепу

Назва органу

3.

Суб’єкт

Сума
—
113 313 000,00
—
1 847 000,00

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
з 01.01.2021 по 30.06.2021

—

** станом на 30.06.2021
*** встановлені збитки

№

Кількість
30,27 Га
25
9
10

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ
з 01.01.2021 по 30.06.2021
№

Назва органу

Назва документа

1.

Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща

Партнерська угода

2.

Національне агентство з боротьби зі
злочинністю Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії

3.

Федеральне бюро розслідувань США

Мета
Зміцнення спроможностей правоохоронних органів та
правових інституцій у сфері стратегічного та оперативного кримінального аналізу, спрямованого на підтримку
встановлення, боротьби та запобігання корупції та економічним злочинам

Меморандум щодо співробітництва, обміну інформаці- Обмін інформацією та надання підтримки у розслідуванєю для боротьби з організова- ні або судовому переслідуванні організованої злочинносною та серйозною злочинністі, наданні технічної допомоги
тю, а також надання технічної
допомоги
Меморандум про взаєморо—
зуміння

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва та представників
Національного бюро з міжнародними партнерами

—

Дипломатичні представництва

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні,
міські голови

—

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

6

3
—

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім
військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних
закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів
факультетів, кафедр та відділень військової підготовки

2

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник
Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання
ними обов’язків у суді)

1

2

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького
складу органів та підрозділів 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 природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної
політики у сфері державної митної справи

7

1

Посольство Республіки Казахстан
в Україні

Посольство Арабської Республіки Єгипет в Україні

—

Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні

Посольство Королівства Данії
в Україні

Посольство Сполучених Штатів
Америки в Україні

Посольство Республіки
Узбекистан в Україні

Представництво ЄС в Україні

—

з 01.01.2021 по 30.06.2021

Міжнародні неурядові організації
та інститути громадянського суспільства
Глобальна організація парламентарів
проти корупції

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні

Іноземні засоби масової інформації

Заходи в офлайн форматі
Участь Директора Національного
бюро в конференції «Демократія в дії:
Zero Corruption Conference»

Журналісти польського
телеканалу «TVP»

Журналісти французьких
ЗМІ («France 24» та «RFI»)

4

Участь Директора Національного бюро в
зустрічі з керівництвом Комісії з протидії
корупції та конфіскації незаконних активів
Республіки Болгарія

Участь Директора Національного бюро та Голови Національного агентства
з питань запобігання корупції в зустрічі
з керівництвом Агентства з протидії корупції Республіки Узбекистан

2

—

Участь Директора Національного бюро в 7-ій Антикорупційній онлайн-конференції, Участь Директора Національного бюро в онлайнорганізованій Трансперенсі Інтернешнл Норвегія, Норвезьким національним управ- зустрічі «Ready for reform? Upholding the rule of law
лінням з розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки і in Ukraine», організованій Атлантичною Радою
навколишнього середовища, «Selmer» та «Kvamme Associates AS»

1

2

2

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

—

—

—

ж) члени Центральної виборчої комісії

—

—

—

з) поліцейські

1

—

—

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим

—

1

—

і) члени державних колегіальних органів

—

—

—

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та
заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб,
які виконують свої обов’язки на громадських засадах, помічники суддів

—

1

—

Зустрічі в онлайн форматі

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 державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі

16

9

4

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, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій,
утворених відповідно до Закону України «Про державну службу»,
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до
складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,
і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а»
пункту 2 частини першої

Участь у спеціальній сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції
з підготовки до спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції, організованої Управлінням ООН з наркотиків та
злочинності

Участь Директора Національного бюро в Міжнародному антикорупційному семінарі з нагоди 15-ої
річниці утворення Центрального антикорупційного
бюро Республіки Польща

Участь у вебінарі, організованому
Участь у брифінгу з питання процесу приєднання
Японським агентством з міжнародного до Глобальної операційної мережі антикорупційспівробітництва та Інститутом Азії і Да- них правоохоронних органів GlobE
лекого Сходу при ООН із попередження злочинності та поводження з правопорушниками (UNAFEI) «Зменшення
повторюваності вчинення правопорушень: погляд у бік Кіотського конгресу
та за його межі»

Участь в інтерактивній сесії «Відновлення довіри до уряду в країнах Європи і Центральної Азії та за їх межами: збори громадян та технології громадського сектору»,
організованої Представництвом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії

Участь в стратегічній сесії під егідою Україна-НАТО
«Ознайомлення з методологією управління, орієнтованого на результат, у застосуванні до планування, реалізації, моніторингу та оцінювання виконання РНП»

Участь Директора Національного бюро у віртуальному круглому столі «Просування програм реформ доброчесності у Східному партнерстві», організованому ОЕСР, Генеральним директоратом з питань добросусідства та розширення Європейської комісії та ініціативою
«Партнерство «Відкритий уряд»
Участь у вебінарі «Корупція високого рівня і незалежність прокурорів», організованому Антикорупційною мережею ОЕСР для
країн Східної Європи та Центральної Азії

Участь у вебінарі, організованому Офісом генерального контролера Республіки Чилі у рамках Глобального форуму
протидії корупції та питань доброчесності ОЕСР 2021

Участь в 11-ій зустрічі Мережі правоохоронних
органів, організованої Мережею боротьби проти корупції для країн Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР

Участь у віртуальному круглому столі «Стартовий захід для Антикорупційного
огляду сектору енергетики в Україні», організованому Антикорупційною мережею
ОЕСР для Східної Європи та Центральної
Азії спільно із Секретаріатом глобальних
відносин ОЕСР у рамках проєкту «Підтримка реформи сектору енергетики в Україні»

Участь в онлайн-презентації публікації
та онлайн-семінарі на тему «Боротьба
зі змовою в торгах при здійсненні державних закупівель у секторі енергетики України: огляд НЕК «Укренерго», організованих Організацією економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Участь в Експертних обговореннях в межах реалізації пілотного проекту 5-го раунду моніторингу
України у рамках реалізації Стамбульського плану
дій боротьби проти корупції Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії за
тематичними блоками

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
з 01.01.2021 по 30.06.2021
№
—

—

—

1.
2.
3.
4.
5.

Вид медійного заходу
Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь
Національного бюро
Телеінтерв’ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро
Інтерв’ю друкованим ЗМІ
Інтерв’ю для інтернет-видань
Відповіді на запити засобів масової інформації

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Кількість
33
9
1
4
150

14

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ
6.

Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро
Всього

60
257

5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХНІЙ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро
станом на 30.06.2021
Державні
службовці
227
215
21
5
0
225

№
1.
2.

Облікова чисельність працівників Національного бюро
Фактична чисельність працівників Національного бюро:
в т.ч. до територіальних управлінь
Кількість вакантних посад:
в т.ч. у територіальних управліннях
Штатна чисельність працівників Національного бюро

3.
4.

Особи
начальницького складу
446
446
0
29
0
475

Всього
673
661
21
34
0
700

Кадрове забезпечення Національного бюро
станом на 30.06.2021
№

Назва структурного
підрозділу

Штатна
чисельність

Фактична
чисельність

На етапі
призначення

Вакансії

Ситник Артем Сергійович, Директор

1.
Керівництво

2.
3.

4.

5.

ПІБ призначеного керівника

4

Головний підрозділ
детективів

246

4

224

0

0

0

23

8

Дистанційне навчання

Міжнародна співпраця у галузі кіберзлочинності та електронних
доказів для слідчих, прокурорів та суддів

7

Дистанційне навчання

Digital Forensies Analistics Training

1

Пластун Оксана Яківна

Тренінг

Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google

6

Чич Тетяна Валеріївна

Тематичний короткостроковий семінар

Смарт контракт

1

Тематичний короткостроковий семінар

Розташування та відстеження пристроїв за МАС та SDK

1

Тематичний короткостроковий семінар

Нове про головне: кардіологічні алгоритми у різних категорій пацієнтів

1

Тематичний короткостроковий семінар

Курс цифрові юристи

1

Тематичний короткостроковий семінар

Децентралізовані додатки

1

Тематичний короткостроковий семінар

Все про блокчейн, платформи блокчейну, біткоїн та криптовалюти

3

Тематичний короткостроковий семінар

Хронічний біль, головний біль, мігрень, тривожний розлад та депресія: діагностика, обґрунтування необхідності терапевтичного
втручання та його варіанти

1

Спеціальна короткострокова
програма

Навчально-тренувальні збори спеціалізованої підготовки позаштатних санінструкторів з тактичної медицини

4

Тематичний короткостроковий семінар

Актуальні питання прикладної імунології та алергології «Простір
доказової алергології»

1

Дистанційне навчання

English Language Course Immersion Conversational Program

1

Дистанційне навчання

Адміністративний ресурс і як йому протидіяти

1

Дистанційне навчання

Англійська для кар’єрного зростання

4

Дистанційне навчання

Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2)

1

Дистанційне навчання

Курс з німецької мови А2

1

Дистанційне навчання

Взаємодія органів державної влади з громадськістю

1

Дистанційне навчання

Тайм-менеджмент

1

Дистанційне навчання

Викривач у законі

4

Дистанційне навчання

Відкриті дані для державних службовців

1

Дистанційне навчання

Візуалізація даних

1

Дистанційне навчання

Державним службовцям про державну службу

4

Дистанційне навчання

Доступ до публічної інформації

7

Дистанційне навчання

Електронний підпис

1

Дистанційне навчання

Єдина звітність у дії: як звітувати з ПДФО та ЄСВ у 2021 році

1

Дистанційне навчання

Кіберняні/ Основи кібергігієни

9

Дистанційне навчання

Кризовий курс з науки про дані

1

Дистанційне навчання

Кризові комунікації

1

Дистанційне навчання

Культура державної служби

1

Дистанційне навчання

Мистецтво сторітелінгу

1

Дистанційне навчання

Набір інструментів Data Scientist

1

Дистанційне навчання

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

1

Дистанційне навчання

Онлайн освіта для сталого розвитку

2

з 01.01.2021 по 30.06.2021

Дистанційне навчання

Основи копірайтингу

2

Кількість працівників, які пройшли
навчання

Дистанційне навчання

Персональна ефективність/ Персональна ефективність на державній службі

1

Дистанційне навчання

Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні

2

Стажування

Програма стажування «High Level Experts programme»

1

Тренінг

Тренінг із питань оволодіння методиками розроблення та проведення тренінгів із використання інноваційних освітніх методів

1

Управління людьми і проєктами

2

14

0

0

Оліфіра Світлана Олександрівна

12.

Управління внутрішнього контролю

21

20

0

1

Осипчук Роман Сергійович

13.

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

Івченко Віталій Юрійович

14.

Відділ по роботі
з персоналом

10

11

0

0

Саморай Олена Вікторівна

15.

Відділ документообігу

10

11

0

0

Асанова Людмила Михайлівна

21.

Вакансія

Лазутіна Ольга Миколаївна

Режимно-секретний
відділ

8

8

0

0

Шевченко Юрій Володимирович

Сектор
внутрішнього аудиту

2

2

0

0

Микитюк Тарас Михайлович

Головний спеціаліст
з питань мобілізаційної роботи

1

в т.ч. Львівське
територіальне
управління

7

в т.ч. Одеське територіальне управління

7

в т.ч. Харківське
територіальне
управління

7

ВСЬОГО:

700

7
7
7
—

0
0
0
0
—

Шаровецький Руслан Вікторович

0
0
0
0

Лопушанський Тарас Васильович
Особистісні
навички

Деулін Володимир Юрійович
Кравченко Юрій Олексійович

—

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні
Група
компетентностей
Управлінські
навички

Професійні
навички

Вид навчання

1

Боротьба з шахрайством та корупцією в інфраструктурних проектах: схеми закупівель, впровадження та відмивання грошей

14

21

1

Дистанційне навчання

Управління зовнішніх
комунікацій

21

Digital Forensics with FRED

8

11.

Територіальні
управління, всього

Дистанційне навчання

1

Кравченко Ярослава Володимирівна

20.

14

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

0

0

2

Протидія складній корупції та пов’язаному з нею відмиванню злочинних коштів

Професійна програма підвищення кваліфікації

0

0

Хабарництво та корупція

Тренінг

1

20

1

Дистанційне навчання

Боротьба з корупцією

19

19.

12

Дистанційне навчання

Управління по роботі
з громадськістю

18.

Стандарти досудового розслідування

1

10.

17.

2

Тренінг

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні

Ярчак Ігор Степанович

0

Data Ninja: Charts and Infographics

Дистанційне навчання

0

0

2

Дистанційне навчання

3

0

6

Дистанційне навчання

Аналіз даних та статистичне виведення на мові R

17

6

6

Професійні вимоги до уповноважених осіб: що потрібно знати зараз та під час тестування

Дистанційне навчання

15

Відділ забезпечення
роботи
Директора бюро

Дистанційне навчання

1

Юридичне
управління

16.

1

Закупівлі ліків – 2021 без помилок і порушень/ Практика закупівель – 2021: бліц-відповіді на запитання закупівельників

X-Way Forensics/ X-Way Forensics II

9.

1

5

Тендер не відбувся: оскарження, планування, переоголошення

Дистанційне навчання

20

0

Відхиляємо учасника процедури закупівель без порушень

Дистанційне навчання

1

Управління забезпечення фінансовими
ресурсами, майном
та контролю за їх
використанням

19

Дистанційне навчання

Performance-Based Auditing

8.

1

3

Дистанційне навчання

Калужинський Андрій Володимирович

21

0

Дистанційне навчання

1

Управління інформаційних технологій

20

6

Відповідальність замовника та постачальника в закупівельних договорах: важливі акценти

Експертиза даних (Live Data Forensic)

7.

0

Випробувальний строк: встановлюйте без помилок/ Нова кадрова
ера: е-трудові, е-лікарняні та страховий стаж

Дистанційне навчання

16

0

Дистанційне навчання

Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора

Джан Раджамі Мохаммадович

17

6

P-300 HDD Data Recovery

Управління бухгалтерського обліку та
звітності

6.

Закон про електронні трудові, дистанційна робота по-новому: гарячі зміни в кадровій практиці 2021

Дистанційне навчання

Управління аналітики
та обробки
інформації

3

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Демко Олег Валерійович

0

8

Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора

Углава Гізо Трістанович, Перший заступник Директора

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних
Оперативно-технічне
одиниць Оперативно-технічного управління
управління
є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені
35

Відрядження директора/ Відпустки – 2021: правда і карантинні міфи/ Відрядження: оформлюйте по-новому

Open Source Intelligence Training (Навчання з відкритих джерел інформації)

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиДругий підрозділ дениць Другого підрозділу детективів є служІндиченко Борис Віталійович
тективів
бовою інформацією та не можуть бути оприлюднені

38

Дистанційне навчання

Тема навчання

Тренінг

Програма з розвитку лідерських та управлінських навичок

31

Навчальний курс

Certified Forensic Computer Examiner

1

Навчальний курс

Complete SQLite Forensics

1

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Провідний менеджер з управління ризиками

3

Дистанційне навчання

Публічні консультації

1

Дистанційне навчання

Важливі зміни у військовому обліку у 2021 році: роз’яснення від
Генштабу/ Закупівлі ліків – 2021 без помилок і порушень

2

Дистанційне навчання

Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил

1

Дистанційне навчання

Як писати просто

1

Дистанційне навчання

Стратегічні комунікації

1

Дистанційне навчання

Командна робота на відстані: від організації до результату

2

Тренінг

Тренінг з ІТ-аудиту

1

Дистанційне навчання

Спекотні запитання кадрового літа – 2021

4

Дистанційне навчання

Як виправляти помилки в трудових книжках

7

Дистанційне навчання

Вакцинація працівників, передання сканів трудових до ПФУ та інші
нагальні кадрові теми влітку 2021 року

5

Дистанційне навчання

Як премії вплинуть на розвиток середньої зарплати/ Як провести
звіряння з військоматами під час карантину у 2021 році

5

Дистанційне навчання

Зміни щодо соціальних відпусток: нова відпустка при народженні дитини та новий порядок надання відпустки до трьох років і відпустки на дітей

2

Дистанційне навчання

Ваш працівник-чорнобилець: що має знати кадровик/ Локдаун: початок. Що зробити кадровику

4

Дистанційне навчання

Принцип винної відповідальності в дії: як сплатити мінімум податкових штрафів

1

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ; КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЇХНЬОГО РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро
з 01.01.2021 по 30.06.2021
№
1.
2.

Вид діяльності
Надійшло звернень та скарг на дії працівників
Національного бюро
Здійснено службових розслідувань

Кількість

Примітка

280

4

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності стосовно 7 працівників (Дисциплінарною комісією матеріали службових розслідувань не розглянуто)
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ОГОЛОШЕННЯ
3.

Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро

0

4.

Проведено моніторинг способу життя

0

5.

Проведено перевірок на доброчесність

4

Негативний результат — 1

6.

Розпочато оперативно-розшукових справ

2

Відкрито кримінальних проваджень за результатами
отриманої інформації — 0

7.

Кримінальні провадження, досудове розслідування яких
здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро

42

із них: закрито — 22; об’єднано — 5; направлено за підслідністю — 6; залишок — 9

5.

Інші поточні видатки

6.

Капітальні видатки
Всього

952,3

270,1

28%

65 797,6

263,2

0,4%

1 065 797,6

479 315,0

45%

8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ’ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро
з 01.01.2021 по 30.06.2021
Всього

в т.ч. до Львівського територіального
управління

в т.ч. до Харківського територіального управління

Звернення громадян, всього

8222

171

148

185

звернення, що надійшли засобами поштового
зв’язку безпосередньо до Національного бюро, а
також ті, що пересилалися з інших установ

4101

147

136

123

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 30.06.2021 (тис. грн)

№

Найменування

Затверджено станом на початок
2021 року
Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Затверджено з урахуванням змін
(станом на 30.06.2021)
Загальний фонд Спеціальний фонд

1.

Видатки на оплату праці

760 933,4

—

760 933,4

2.

Нарахування на оплату праці

130 089,6

—

3.

Використання товарів і послуг

72 355,6

—

4.

Соціальне забезпечення

35 669,1

5.

Інші поточні видатки

952,3

6.

Капітальні видатки
Всього

760 933,4

130 089,6

—

130 089,6

72 355,6

3030,9

75 386,5

—

35 669,1

—

35 669,1

—

952,3

—

952,3

65 797,6

—

65 797,6

6173,8

71 971,4

1 065 797,6

0,0

1 065 797,6

9204,7

1 075 002,3

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом
державного бюджету станом на 30.06.2021
№

Найменування

Касові видатки
тис. грн

Вид

1.

Разом

—

Затверджено на 2021 рік
(з урахуванням змін)
тис. грн

№

% виконання

- в т.ч. надіслані електронною поштою

2313

99

93

91

- в т.ч. надіслані в паперовій формі

1788

48

43

32

звернення, подані до громадської приймальні

362

24

12

62

звернення громадян до кол-центру

3759

—

—

—

2.

Запити та звернення народних депутатів України,
надіслані безпосередньо до Національного бюро

149

—

1

—

3.

Звернення народних депутатів України, переслані
іншими органами

50

—

—

—

4.

Запити на доступ до публічної інформації

497

3

1

2

5.

Заяви, звернення юридичних осіб

454

10

10

46

6.

Заяви, звернення державних органів

122

4

11

11

7.

Заяви, звернення громадських організацій

374

10

8

16

9868

198

179

260

ВСЬОГО

1.

Видатки на оплату праці

760 933,4

387 966,3

51%

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

2.

Нарахування на оплату праці

130 089,6

62 994,9

48%

Період

3.

Використання товарів і послуг

72 355,6

16 730,5

23%

4.

Соціальне забезпечення

35 669,1

11 090,0

31%

в т.ч. до Одеського територіального управління

всього станом на 30.06.2021
за період із 01.01.2021 по 30.06.2021

запити від НАБУ
надіслано
виконано
1060
707
116
78

запити до НАБУ
отримано
виконано
94
80
12
11

