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Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-
даємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2017 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності
Станом на 31.12.2017

№ Вид діяльності Результат

1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кри-
мінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 542*

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

32 
11 кримінальних 

проваджень

3. Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 165

4. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення 
ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 19

5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення 
ними відповідних правопорушень 0

6. Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції» **

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

153 287 824 000 грн
253 296 412 грн

8.

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням 
суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на ко-
ристь держави, та розпорядження ними

Відшкодовано за 
рішенням суду 

131 633 943 грн,
із них стягнуто на 
користь держави 
111 300 000 грн

9.
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, від-
несених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кор-
дону, та їх зберігання

0

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

11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню криміналь-
ного корупційного правопорушення 16*

12. Результати проведених перевірок на доброчесність 22, негативних 
результатів немає

*за період 01.01.2017 по 31.12.2017

**Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції»

Станом на 31.12.2017

№ Суб’єкт

Кількість 
осіб, яким 

повідомлено 
про підозру, 

всього 
по кожній 
категорії

Кількість осіб,
стосовно яких 

складено 
обвинувальний 
акт, всього по 

кожній категорії

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради Укра-
їни, його Перший заступник, Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр, віце-прем’єр-
міністри, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не вхо-
дять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки 
України, Голова Національного банку України, Генеральний прокурор, Голова та інші 
члени Рахункової палати тощо)

2 3

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови 5 4

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 6 11
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів вій-
ськових формувань 

4

ґ) судді 15 10
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої 
служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів ци-
вільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного бюро

2

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Держав-
ного 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 дер-
жавної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи

2 25

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції

ж) члени Центральної виборчої комісії 1

з) поліцейські 1
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим
і) члени державних колегіальних органів 

2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого 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, дер-
жавного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку 

34 28

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядуван-
ня, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також 
експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо 

5 4

в) представники громадських об’єднань, навчальних закладів, які входять до складу 
конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу», «Про су-
доустрій 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 органі-
заційно-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

35 16

Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, район-
них, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сіль-
ських, 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 нада-
ють роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політи-
ки; є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів 
управління громадських організацій, інших непідприємницьких товариств, що здій-
снюють діяльність, пов’язану з реалізацією антикорупційної політики
Інші 40 61

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

Станом на 31.12.2017
Вид арештованого майна Кількість/вартість Примітки

Земельні ділянки 221
Житлова нерухомість, в т.ч.: 105
за кордоном 2
Нежитлова нерухомість, в т.ч.: 22
за кордоном 1
Транспортні засоби 46
Грошові кошти:
грошові кошти (млн грн) 654,1
грошові кошти (млн дол. США) 158,5
грошові кошти (тис. євро) 881,5

грошові кошти (млн швейцарських франків) 3,2
російські рублі (тис.руб.) 55,1
Корпоративні права (млн грн) 221,1
Інше:
сільськогосподарська техніка (млн грн) 78,6
двигуни (млн грн) 14,1
ювелірні вироби (тис грн) 122
бурштинове каміння (кг) 104
зброя (од.) 5
мобільні телефони (од.) 30
комп’ютерна техніка (од.) 24

Розподіл кримінальних проваджень* за джерелами інформації
Станом на 31.12.2017

Джерело Кількість
Провадження, прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів 170
Провадження, зареєстровані за власними напрацюваннями детективів і аналітиків Національного бюро 115
Провадження, зареєстровані за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу Національного бюро 59
Провадження, зареєстровані за матеріалами інших правоохоронних органів 30
Провадження, зареєстровані за ухвалою суду 108
Провадження, зареєстровані за заявами та повідомленнями від народних депутатів України 7
Всього 489
*Усі провадження, за виключенням закінчених, направлених за підслідністю, зупинених, приєднаних до інших кримінальних проваджень

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

з 01.07.2017 по 31.12.2017 

№ Назва органу Мета Результат

1.

Національне агентство з 
питань виявлення, розшуку 

та управління активами, 
одержаними від корупційних та 

інших злочинів

Угода 
(меморандум) 
про співпрацю 

та обмін 
інформацією

Обмін інформацією з метою організації та вжиття заходів щодо 
виявлення, розшуку та арешту активів, набутих внаслідок коруп-
ційних діянь, які можуть бути предметом конфіскації або спеці-
альної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, управління 
такими активами Національним агентством

2. Національна поліція

Угода 
(меморандум) 
про співпрацю 

та обмін 
інформацією

Інформаційна й організаційна взаємодія з забезпечення законності та 
вжиття заходів із запобігання та протидії злочинам, підслідним Наці-
ональному бюро, а також щодо інших порушень законодавства про 
протидію корупції, вироблення єдиних спільних підходів, механізмів, 
рекомендацій у сфері запобігання та протидії корупції

3.
Національна академія 

державного управління при 
Президентові України

Угода 
(меморандум) 
про співпрацю 

та обмін 
інформацією

Налагодження правової, консультативної, експертно-аналітичної та 
науково-методичної співпраці у сфері державної (кадрової) політи-
ки та державного управління; надання науково-методичної підтрим-
ки діяльності Національного бюро та забезпечення підготовки, пере-
підготовки і підвищення кваліфікації працівників Національного бюро

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

з 01.07.2017 по 31.12.2017 

№ Назва органу Мета Результат

1.
Національний антикорупційний 

директорат у системі прокуратури при 
Вищому касаційному суді Румунії

Співробітництво
Поглиблення співробітництва між правоохоронними ор-
ганами обох держав із метою співпраці з широкого кола 
питань, пов’язаних із протидією корупції

2. Центральне антикорупційне бюро 
Республіки Польща Співробітництво Обмін досвідом, інформацією, реалізація спільних про-

ектів

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва, а також співробітників 
Національного бюро з міжнародними партнерами

з 01.07.2017 по 31.12.2017 

№ 
з/п Дата Назва та учасники Мета і результат

1. 03.07.2017 Зустріч Директора з бізнес-омбудсменом Обговорення питань налагодження подальшого співро-
бітництва

2. 05.07.2017 Зустріч працівників Управління аналітики 
та обробки інформації, Управління інфор-
маційно-аналітичних систем та технологій 
із представниками проекту «Антикоруп-
ційна ініціатива ЄС в Україні»

Обговорення поточного стану інформаційно-аналітичної 
діяльності, потреби у програмних та апаратних засобах 
для її автоматизації

3. 05.07.2017 Зустріч Директора з журналістами теле-
каналу «ZDF»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей та результатів ді-
яльності Національного бюро

4. 06.07.2017 Зустріч працівників Управління аналітики 
та обробки інформації з представниками 
Посольства Великої Британії та Північної 
Ірландії в Україні

Обговорення практики використання програмного забез-
печення «Repknight»

5. 12.07.2017 Зустріч Директора з журналістами теле-
каналу «France 24» та газети «Le Figaro»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей та результатів ді-
яльності Національного бюро

6. 19.07.2017 Зустріч представників Національного бю-
ро з представником газети «Le Figaro»

Обговорення можливості висвітлення діяльності Націо-
нального бюро, підготовки відповідного сюжету

7. 25.07.2017 Зустріч керівництва Національного бюро 
з постійним представником Міжнародно-
го валютного фонду в Україні

Протокольна зустріч з метою особистого знайомства ке-
рівництва Національного бюро з новопризначеним по-
стійним представником Міжнародного валютного фон-
ду в Україні

8. 25.07.2017 Зустріч представників Національного бю-
ро з представником Міжнародного центру 
з повернення активів Базельського інсти-
туту управління

Обговорення можливих подальших дій з боку Базель-
ського інституту управління у рамках виконання положень 
Угоди про співробітництво між Міжнародним центром з 
повернення активів Базельського інституту управління та 
Національним антикорупційним бюро України

9. 26.07.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
представником Світового банку

Обговорення Ініціативи щодо повернення викрадених ак-
тивів (StAR), що є результатом партнерства між Групою 
Світового банку та Управління ООН з наркотиків і злочин-
ності

10. 27.07.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
представниками Посольства Великої Бри-
танії та Північної Ірландії в Україні

Обговорення шляхів поглиблення двосторонньої співпра-
ці на довготривалій основі

11. 27.07.2017 — 
05.08.2017

Зустрічі представників Національного бю-
ро з представниками Міжнародної на-
вчальної програми допомоги у криміналь-
них розслідуваннях (ICITAP) 

Навчання працівників Національного бюро у рамках реа-
лізації програми Департаменту юстиції США ICITAP (Між-
народної навчальної програми допомоги у кримінальних 
розслідуваннях)

12. 08.08.2017 — 
10.08.2017

Зустрічі керівництва та представників 
Львівського територіального управлін-
ня Національного бюро з представника-
ми Центрального антикорупційного бюро 
Республіки Польща (ЦБА)

Обговорення шляхів поглиблення двосторонньої співпра-
ці на довготривалій основі, обмін досвідом щодо організа-
ції роботи територіальних підрозділів Національного бю-
ро та ЦБА

13. 14.08.2017 — 
15.08.2017

Зустрічі представників Львівського те-
риторіального управління Національного 
бюро з представниками Консультативної 
місії Європейського союзу в Україні

Налагодження співробітництва між Національним анти-
корупційним бюро України та міжнародними організація-
ми і інституціями, які представляють ЄС в Україні, та про-
ведення заходів, приурочених до успішної реалізації про-
екту «Підсилення потенціалу Львівського територіально-
го управління та міжнародно-правового відділу Націо-
нального бюро та Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури»

Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро
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офіційно

Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро
14. 21.08.2017 Зустріч Директора з представником ви-

дання «The Economist magazine» 
Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

15. 23.08.2017 Зустріч представників Національного бю-
ро з представником Міжнародного центру 
з повернення активів Базельського інсти-
туту управління

Робоча зустріч у рамках виїзної місії делегації Міжнарод-
ного центру з повернення активів Базельського інститу-
ту управління до Києва з метою обговорення можливих 
подальших дій із боку Базельського інституту управління 
у рамках виконання положень Угоди про співробітництво 
між Міжнародним центром із повернення активів Базель-
ського інституту управління та Національним антикоруп-
ційним бюро України

16. 29.08.2017 Зустріч працівників Управління зовніш-
ніх комунікацій з іноземною делегацією 
у рамках проведення тренінгу «Standards 
and Specifics of Communication in Law 
Enforcement Bodies»

Проведення тренінгу для працівників Національного бю-
ро «Standards and Specifics of Communication in Law 
Enforcement Bodies»

17. 31.08.2017 Зустріч керівництва Національного бюро 
з делегацією Світового Конгресу Україн-
ців (СКУ) 

Робоча зустріч у рамках візиту до Києва делегації Світово-
го Конгресу Українців з метою обговорення: питання пере-
бігу процесу реформ в Україні за активної підтримки гро-
мадянського суспільства, включаючи запровадження ан-
тикорупційних заходів, створення та розвитку антикоруп-
ційних інституцій в Україні тощо

18. 31.08.2017 Зустріч працівників Управління аналіти-
ки та обробки інформації з міжнародни-
ми експертами проекту «Антикорупційна 
ініціатива ЄС в Україні»

Обмін досвідом та отримання працівниками Управлін-
ня аналітики та обробки інформації Національного бю-
ро консультацій міжнародних експертів у сфері перевір-
ки декларацій осіб

19. 04.09.2017 — 
08.09.2017

Зустрічі працівників Управління аналітики 
та обробки інформації з делегацією Цен-
трального антикорупційного бюро Респу-
бліки Польща 

Обмін досвідом за напрямком діяльності Управління ана-
літики та обробки інформації, у рамках участі працівни-
ків Національного бюро в Європейській програмі CEPOL, 
яка передбачає обмін досвідом між правоохоронними ор-
ганами європейських країн шляхом здійснення двосто-
ронніх візитів

20. 05.09.2017 Зустріч Директора з делегацією Страте-
гічної групи радників з підтримки реформ 
в Україні (SAGSUR) 

Обговорення співпраці у галузі антикорупційної політики, 
зокрема визначення основних джерел корупції, розробки 
превентивних заходів із боротьби з корупцією

21. 06.09.2017 Зустріч керівництва Національного бюро 
з представниками Світового банку

Робоча зустріч у рамках візиту експертів Світового банку 
з метою обговорення результатів роботи та напрямків по-
дальшої співпраці

22. 08.09.2017 Зустріч представників Головного підроз-
ділу детективів з делегацією Європей-
ського управління з питань запобігання 
зловживанням та шахрайству (OLAF) 

Робоча зустріч у рамках виконання положень Адміністра-
тивної угоди про співробітництво між Національним анти-
корупційним бюро України та Європейським управлінням 
з питань запобігання зловживанням та шахрайству з ме-
тою обговорення співпраці у проведенні спільних розслі-
дувань кримінальних корупційних правопорушень, вчине-
них українськими високопосадовцями

23. 08.09.2017 Зустріч керівника Управління аналітики 
та обробки інформації з представниками 
Світового банку

Робоча зустріч у рамках візиту експертів Світового банку 
з метою обговорення результатів роботи та напрямків по-
дальшої співпраці

24. 11.09.2017 Зустріч керівництва Національного бю-
ро з делегацією Бюро з правоохоронних 
питань та протидії наркоторгівлі Сполуче-
них Штатів Америки (INL) та Посольства 
США в Україні

Обговорення подальшої співпраці Національного анти-
корупційного бюро України з правоохоронними органа-
ми Сполучених Штатів Америки у галузі протидії коруп-
ційній злочинності

25. 14.09.2017 Зустріч Першого заступника Директора 
з делегацією Федерального міністерства 
закордонних справ Федеративної Респу-
бліки Німеччина (ФРН)

Робоча зустріч у рамках візиту Уповноваженого Феде-
рального міністерства закордонних справ ФРН у спра-
вах Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії до України 
з метою обговорення стану та перспектив співпраці Націо-
нального антикорупційного бюро України з правоохорон-
ними органами Федеративної Республіка Німеччина 

26. 14.09.2017 Зустріч працівників Національного бю-
ро з учасниками українсько-німецького 
молодіжного обміну «Meet Up! German-
Ukrainian YouthEncounters: Spotting Agents 
of Change for Good Governance – Walking 
with Thinking» 

Робоча зустріч у форматі екскурсії для учасників україн-
сько-німецького молодіжного обміну «Meet Up! German-
Ukrainian Youth Encounters: Spotting Agents of Change for 
Good Governance — Walking with Thinking» для ознайом-
лення молоді з роботою державних інституцій, які спеціа-
лізуються на боротьбі з корупцією в Україні

27. 15.09.2017 Зустріч Першого заступника Директора 
з делегацією Міністерства економіки та 
фінансів Французької Республіки та По-
сольства Франції в Україні 

Робоча зустріч у рамках візиту до Києва посадової особи, 
відповідальної за роботу з Україною, Генерального управ-
ління казначейства Міністерства економіки та фінансів 
Французької Республіки з метою обговорення питань що-
до поступу у проведенні антикорупційних реформ в Укра-
їні в рамках партнерства України з фінансовими організа-
ціями, а саме — Міжнародним валютним фондом

28. 19.09.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
делегацією Посольства Французької Рес-
публіки в Україні

Обговорення поточного стану та перспектив співпраці На-
ціонального антикорупційного бюро України з правоохо-
ронними органами Французької Республіки

29. 20.09.2017 Зустріч представників Національного бю-
ро з представником Міжнародного центру 
з повернення активів Базельського інсти-
туту управління 

Робоча зустріч у рамках виїзної місії до Києва делегації 
Міжнародного центру з повернення активів Базельсько-
го інституту управління з метою обговорення можливих 
подальших дій з боку Базельського інституту управління 
у рамках виконання положень Угоди про співробітництво 
між Міжнародним центром з повернення активів Базель-
ського інституту управління та Національним антикоруп-
ційним бюро України

30. 25.09.2017 Зустріч Директора з представниками 
японської телекомпанії «NHK» 

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності Наці-
онального антикорупційного бюро України та підготовка 
відповідного сюжету

31. 26.09.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
членами Незалежного Антикорупційного 
Комітету з питань оборони (НАКО) 

Обговорення можливості подальшої співпраці між НАКО 
та Національного антикорупційного бюро України у сфері 
запобігання та протидії корупції в секторі безпеки та обо-
рони

32. 26.09.2017 — 
13.10.2017

Зустрічі працівників Національного бю-
ро з представниками Федерального бюро 
розслідувань Сполучених Штатів Америки 

Робочі зустрічі у рамках виконання положень підписаного 
у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між 
Національним антикорупційним бюро України та Феде-
ральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки

33. 28.09.2017 Зустріч Директора з делегацією Парла-
ментського комітету з питань безпеки Іта-
лійської Республіки (COPASIR) 

Робоча зустріч у рамках візиту до Києва делегації Парла-
ментського комітету з питань безпеки Італійської Респу-
бліки з метою обговорення питання реалізації антикоруп-
ційної реформи в Україні та напрямків можливої співпраці 
у сфері боротьби з корупцією

34. 29.09.2017 — 
29.12.2017

Зустрічі керівництва та працівників На-
ціонального бюро з представником Феде-
рального бюро розслідувань Сполучених 
Штатів Америки

Робочі зустрічі у рамках виконання положень підписаного 
у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між 
Національним антикорупційним бюро України та Феде-
ральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки

35. 03.10.2017 — 
13.10.2017

Зустрічі керівництва та працівників Націо-
нального бюро з міжнародними експерта-
ми з питань протидії корупції

Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в 
Україні та впровадження кращих світових практик у сфері 
боротьби з корупцією

36. 06.10.2017 Зустріч представників Львівського те-
риторіального управління Національно-
го бюро з представниками Центрального 
антикорупційного бюро Республіки Поль-
ща (ЦБА)

Обговорення напрямків подальшої співпраці, в тому чис-
лі на рівні регіональних управлінь, презентація Угоди про 
співробітництво між ЦБА та Львівським територіальним 
управлінням Національного антикорупційного бюро Укра-
їни у рамках дії Меморандуму про взаєморозуміння, під-
писаного між Національним антикорупційним бюро Укра-
їни та Центральним антикорупційним бюро Республіки 
Польща

37. 09.10.2017 Зустріч Директора та представників На-
ціонального бюро з представниками дат-
ського телеканалу «DR news» 

Інтерв’ю Директора щодо діяльності Національного бюро, 
підготовка сюжету про результати роботи Національного 
антикорупційного бюро України

38. 09.10.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
представниками Посольства Великої Бри-
танії та Північної Ірландії в Україні

Обговорення співробітництва Національного антикоруп-
ційного бюро України та Посольства Великобританії в 
Україні, зокрема у напрямку підвищення кваліфікації та 
проведення спеціалізованих тренінгів для представників 
Національного бюро

39. 09.10.2017 Зустріч Директора з представниками По-
сольства Франції в Україні 

Обговорення поточного стану розвитку Національного ан-
тикорупційного бюро України, реалізації реформ в Укра-
їні, а також шляхів налагодження співпраці між Націо-
нальним бюро та правоохоронними органами Французь-
кої Республіки

40. 09.10.2017 Зустріч керівництва Національного бю-
ро з делегацією Організації економічного 
співробітництва та розвитку (OECD) 

Робоча зустріч у рамках візиту в Україну Заступника Ди-
ректора з питань фінансів та підприємництва Організації 
економічного співробітництва та розвитку (OECD)

41. 10.10.2017 Зустріч представників Національного бю-
ро з представниками датського телекана-
лу «DR news» 

Підготовка сюжету про діяльність Національного антико-
рупційного бюро України

42. 13.10.2017 Зустріч керівництва Національного бюро 
з Головою Конституційного Суду Литов-
ської Республіки 

Робоча зустріч у рамках візиту Голови Конституційного 
Суду Литовської Республіки в Україну 

43. 17.10.2017 — 
19.10.2017

Зустрічі представників Національного бю-
ро з представниками Антикорупційного 
Генерального директорату Міністерства 
внутрішніх справ Румунії 

Обмін передовим досвідом у сфері проведення розсліду-
вань корупційних злочинів, обміну інформацією між дер-
жавними та іноземними компетентними органами, прове-
дення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

44. 23.10.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
делегацією Поліцейського коледжу Вели-
кобританії та Посольства Сполученого Ко-
ролівства Великої Британії та Північної Ір-
ландії в Україні 

Обговорення можливості організації тренінгу для детек-
тивів Національного антикорупційного бюро України за 
сприяння Поліцейського коледжу Великобританії

45. 25.10.2017 Зустріч Директора з делегацією Міжна-
родної організації розвитку права (IDLO)

Робоча зустріч у рамках візиту в Україну Генерального ди-
ректора IDLO з метою обговорення досягнень та викликів 
проекту IDLO в Україні та перспектив подальшого співро-
бітництва з Національного антикорупційного бюро Укра-
їни

46. 26.10.2017 Зустріч представників Національного бю-
ро з представниками Міжнародної органі-
зації кримінальної поліції Інтерпол

Обмін досвідом у сфері проведення розслідувань кримі-
нальних злочинів та консультації міжнародних експертів

47. 30.10.2017 — 
03.11.2017

Зустрічі працівників Управління зовнішніх 
комунікацій з представниками Федераль-
ного бюро розслідувань Сполучених Шта-
тів Америки

Робоча зустріч у рамках виконання положень підписано-
го у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво 
між Національним антикорупційним бюро України та Фе-
деральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Аме-
рики з метою обміну досвідом у сфері інформаційно-
роз’яснювальної роботи та роботи з громадськістю

48. 03.11.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
представником Місії Європейського Сою-
зу в Україні

Обговорення напрямків поглиблення співпраці у сфері на-
дання міжнародної технічної допомоги

49. 06.11.2017 Зустріч Директора з Надзвичайним і По-
вноважним Послом Італії в Україні

Обговорення напрямків співпраці з державними устано-
вами Італії

50. 06.11.2017 — 
10.11.2017

Зустрічі керівництва та працівників Націо-
нального бюро з міжнародними експерта-
ми з питань протидії корупції 

Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи 
в Україні та впровадження найкращих світових практик у 
сфері боротьби з корупцією

51. 09.11.2017 Зустріч Директора з представниками те-
леканалу «ВВС»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей та результатів ді-
яльності Національного антикорупційного бюро України

52. 09.11.2017 Зустріч Директора з Надзвичайним і По-
вноважним Послом Держави Ізраїль в 
Україні

Обговорення напрямків співпраці з державними устано-
вами Ізраїлю

53. 14.11.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
представниками Головного офісу Феде-
рального бюро розслідувань Сполучених 
Штатів Америки 

Обговорення подальшої співпраці Національного анти-
корупційного бюро України з правоохоронними органа-
ми Сполучених Штатів Америки у галузі протидії коруп-
ційній злочинності

54. 15.11.2017 Зустріч Першого заступника Директора з 
представниками Міжнародного валютно-
го фонду в Україні

Обговорення стану розвитку Національного антикорупцій-
ного бюро України, реалізації реформ в Україні в рамках 
моніторингу виконання Україною вимог Міжнародного ва-
лютного фонду

55. 27.11.2017 — 
30.11.2017

Зустрічі працівників Управління аналітики 
та обробки інформації з експертами Ра-
ди Європи

Проведення тренінгу щодо аналізу інформації за допо-
могою програмного засобу ІВМ і2 Analyst’s Notebook 
Premium

56. 28.11.2017 Зустріч керівництва та працівників Націо-
нального бюро з Надзвичайним і Повно-
важним Послом Сполучених Штатів Аме-
рики в Україні

Обговорення напрямків подальшої співпраці з державни-
ми установами Сполучених Штатів Америки

57. 28.11.2017 — 
29.11.2017

Зустрічі керівництва та працівників Націо-
нального бюро з делегацією Національно-
го центру боротьби з організованою зло-
чинністю Міністерства внутрішніх справ 
Чеської Республіки 

Робоча зустріч під час візиту іноземної делегації до Украї-
ни з метою обговорення поглиблення співробітництва На-
ціонального бюро з Національним центром боротьби з ор-
ганізованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ 
Чеської Республіки

58. 28.11.2017 — 
30.11.2017

Зустрічі працівників Управління аналітики 
та обробки інформації з представником 
польської компанії «Matic Sp.»

Проведення тренінгу щодо аналізу інформації за допо-
могою програмного засобу ІВМ і2 Analyst’s Notebook 
Premium

59. 28.11.2017 — 
28.02.2018

Зустрічі керівництва та працівників Наці-
онального бюро з представником Феде-
рального бюро розслідувань Сполучених 
Штатів Америки

Робочі зустрічі у рамках виконання положень підписаного 
у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між 
Національним антикорупційним бюро України та Феде-
ральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки

60. 29.11.2017 Зустріч керівництва Національного бюро 
з представниками Міжнародної антико-
рупційної консультативної ради 

Робоча зустріч у рамках візиту членів Міжнародної ан-
тикорупційної консультативної ради до м.Києва з метою 
презентації та обговорення впровадження рекомендацій 
підготовленого звіту

61. 29.11.2017 Зустріч Директора з представником про-
грами «Кисельов. Авторське»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

62. 04.12.2017 — 
15.12.2017

Зустрічі керівництва та працівників Націо-
нального бюро з міжнародними експерта-
ми з питань протидії корупції

Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи 
в Україні та впровадження найкращих світових практик у 
сфері боротьби з корупцією

63. 11.12.2017 Зустріч Директора з представниками 
французької газети «Le Figaro»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

64. 11.12.2017 — 
12.12.2017

Зустрічі працівників Національного бюро 
з делегацією Естонського центру східного 
партнерства та представниками проекту 
«Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»

Обговорення співпраці Національного антикорупційно-
го бюро України та Естонського центру східного партнер-
ства, зокрема у сфері обміну досвідом та підвищення ква-
ліфікації працівників Національного бюро

65. 12.12.2017 Зустріч Директора з представниками іно-
земних мас-медіа

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

66. 13.12.2017 Зустріч Директора зі Спеціальним упо-
вноваженим Федерального міністерства 
закордонних справ Німеччини з питань 
України

Робоча зустріч під час візиту до України Спеціального 
уповноваженого Федерального міністерства закордонних 
справ Німеччини з питань України

67. 13.12.2017 Зустріч Директора з канадським журна-
лістом

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

68. 14.12.2017 Зустріч Директора з Надзвичайним і По-
вноважним Послом Королівства Данія в 
Україні

Обговорення співпраці Національного антикорупційного 
бюро України з державними установами Королівства Да-
нія

69. 14.12.2017 Зустріч керівника Управління зовнішніх 
комунікацій з представниками телекана-
лу «ВВС»

Обговорення можливості висвітлення діяльності Націо-
нального антикорупційного бюро України, підготовки від-
повідного сюжету
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офіційно
70. 19.12.2017 Зустріч Директора з представника-

ми інформаційної програми «VICE News 
Tonight»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

71. 27.12.2017 Зустріч Директора з представниками ін-
формаційної програми «WOWK 13»

Інтерв’ю Директора щодо особливостей діяльності та ре-
зультатів роботи Національного антикорупційного бюро 
України

Перелік візитів керівництва та співробітників Національного бюро за кордон
з 01.07.2017 по 31.12.2017

№ Дата Країна Мета і результат Склад делегації
1. 06.07.2017 — 

08.07.2017
Сполучене Королівство 

Великої Британії та 
Північної Ірландії

Участь у конференції, присвяченій про-
суванню реформ та інвестиційним мож-
ливостям в Україні

Директор та Перший Заступник Ди-
ректора

2. 15.07.2017 — 
22.07.2017

Республіка Сінгапур Проведено двосторонні зустрічі з пред-
ставниками Бюро розслідувань коруп-
ційної діяльності у Сінгапурі, експерта-
ми у сфері антикорупційної діяльності, 
а також участь у навчальному курсі з ан-
тикорупційних питань

Директор, заступник Директора, 
керівник Головного підрозділу де-
тективів, представники підрозді-
лів детективів, Управління аналіти-
ки і обробки інформації, Управлін-
ня внутрішнього контролю, Управ-
ління зовнішніх комунікацій, Відді-
лу по роботі з персоналом

3. 13.08.2017 — 
17.08.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

Ознайомлення з новітніми технічними 
розробками

Представники Національного анти-
корупційного бюро України

4. 27.08.2017 — 
30.08.2017

Литовська Республіка Навчальний візит до Литовської Респу-
бліки з метою вивчення особливостей 
викриття незаконного збагачення 

Директор, Перший заступник Ди-
ректора, представники Головного 
підрозділу детективів

5. 31.08.2017 — 
01.09.2017

Естонська Республіка Участь у зустрічі для підготовки на-
вчальної програми з комунікацій 

Представник Управління зовнішніх 
комунікацій

6. 06.09.2017 — 
08.09.2017

Румунія Участь у міжнародній конференції «Гро-
ші і політика — залучення державних 
коштів до незаконного фінансування 
політичних партій»

Директор, представники Юридич-
ного управління 

7. 10.09.2017 — 
30.09.2017

Італійська Республіка Навчання за програмою «Управління 
фінансовими розслідуваннями» 

Представники Управління аналіти-
ки і обробки інформації 

8. 10.09.2017 — 
15.09.2017

Французька Республіка Участь у пленарному засіданні 
(PlenaryMeeting) «ACN OECD»

Представник Головного підрозділу 
детективів

9. 10.09.2017 — 
13.09.2017

Румунія Двостороння зустріч із представниками 
Антикорупційного Генерального дирек-
торату Міністерства внутрішніх справ 
Румунії в рамках проекту «Покращення 
транскордонного співробітництва з ме-
тою попередження і боротьби з шахрай-
ством, корупцією та незаконною діяль-
ністю в Південно-Східній Європі»

Представники Головного підрозді-
лу детективів, Управління аналіти-
ки та обробки інформації, Юридич-
ного управління

10. 17.09.2017 — 
23.09.2017

Румунія Навчальний візит за підтримки Євро-
пейської Комісії «TAIEX»

Представники Управління аналіти-
ки і обробки інформації 

11. 19.09.2017 — 
22.09.2017

Королівство 
Нідерланди

Участь у координаційній нараді пред-
ставників правоохоронних органів 
України, Швейцарської Конфедерації та 
Чеської Республіки

Представник Головного підрозділу 
детективів

12. 01.10.2017 — 
06.10.2017

Французька Республіка Участь у зустрічі з експертами Коміте-
ту «MONEYVAL» з питань обговорен-
ня попередньої редакції Звіту зі взаєм-
ної оцінки 

Представники Головного підрозді-
лу детективів, Юридичного управ-
ління

13. 08.10.2017 — 
14.10.2017

Австрійська Республіка Участь у 8-й та 10-й сесіях робочих груп 
Конференції країн-учасниць Конферен-
ції ООН проти транснаціональної органі-
зованої злочинності

Представник Юридичного управ-
ління

14. 09.10.2017 — 
12.10.2017

Ізраїль Робочі зустрічі з представниками пра-
воохоронних органів Держави Ізраїль

Представники Головного підрозді-
лу детективів 

15. 10.10.2017 — 
13.10.2017

Чеська Республіка Навчальний візит в рамках проекту «Су-
часні інструменти розслідування тяж-
ких економічних злочинів і можливос-
тей відмивання доходів від злочинної 
діяльності»

Директор, Перший заступник Ди-
ректора, представники Головного 
підрозділу детективів, Юридично-
го управління

16. 14.10.2017 — 
29.10.2017

Сполучені Штати 
Америки

Участь у професійній програмі обміну 
на тему «Розслідування та судове пере-
слідування фінансових злочинів»

Представники Головного підрозді-
лу детективів

17. 17.10.2017 — 
18.10.2017

Королівство Бельгія Участь у конференції «Основні виклики 
та обмін практичним досвідом антико-
рупційних органів Румунії, Грузії, Укра-
їни та Молдови»

Директор, представник Юридично-
го управління

18. 24.10.2017 — 
28.10.2017

Естонська Республіка Участь у Дев’ятому щорічному форумі 
асамблеї Естонського центру східного 
партнерства

Представник Управління зовнішніх 
комунікацій

19. 24.10.2017 — 
28.10.2017

 Азербайджанська 
Республіка

Участь у восьмій зустрічі правоохорон-
них органів «Розслідування та пере-
слідування корупції: конфіскація дохо-
дів, повернення активів та незалежність 
прокурорів»

Представники Головного підрозді-
лу детективів, Управління аналіти-
ки і обробки інформації 

20. 05.11.2017 — 
11.11.2017

Австрійська Республіка Участь у сьомій сесії Конференції країн-
учасниць Конвенції ООН проти корупції

Керівник Юридичного управління

21. 14.11.2017 — 
18.11.2017

Портуґальська 
Республіка

Участь у 17-й Щорічній професійній 
конференції та Генеральній Асамблеї 
EPAC/EACN

Директор, представники Юридич-
ного управління

22. 14.11.2017 — 
17.11.2017

Республіка Корея Участь у третій Конференції Азіатсько-
Тихоокеанської мережі практикуючих 
правоохоронних органів регіону

Представник Головного підрозділу 
детективів

23. 20.11.2017 — 
25.11.2017

Французька Республіка Участь у Міжнародній конференції 
«MilipolParis 2017»

Представники Національного анти-
корупційного бюро України

24. 25.11.2017 — 
30.11.2017

Чеська Республіка Міжнародний обмін досвідом із забез-
печення реалізації найкращих практик 
та процедур внутрішнього контролю та 
внутрішньої безпеки у діяльності анти-
корупційних органів

Представники Управління внутріш-
нього контролю

25. 26.11.2017 — 
28.11.2017

Королівство Данія Навчальний візит до Відділу поставок 
UNICEF

Представник Головного підрозділу 
детективів 

26. 30.11.2017 — 
01.12.2017

Республіка Польща Навчальний візит із метою поглиблен-
ня взаємодії правоохоронних органів у 
рамках Меморандуму про взаєморозу-
міння між Центральним антикорупцій-
ним бюро Республіки Польща та Наці-
ональним антикорупційним бюро Укра-
їни, Угода про співробітництво

Директор та працівники Львівсько-
го територіального управління, 
представники Головного підрозді-
лу детективів

27. 02.12.2017 — 
08.12.2017

Сполучені Штати 
Америки

Участь у Глобальному форумі з повер-
нення активів 

Директор, керівник Головного під-
розділу детективів, представники 
Головного підрозділу детективів 

28. 03.12.2017 — 
08.12.2017

Федеративна 
Республіка Німеччина

Набуття практичних навичок у роботі з 
технічними засобами

Представники Національного анти-
корупційного бюро України

29. 03.12.2017 — 
08.12.2017

Французька Республіка Участь у зустрічах з експертами Коміте-
ту «MONEYVAL»

Представник Головного підрозділу 
детективів 

30. 06.12.2017 — 
08.12.2017

Румунія Участь у круглому столі з представни-
ками Антикорупційного Генерально-
го директорату МВС Румунії, Департа-
менту боротьби з шахрайством Румунії, 
Служби безпеки Угорщини та Директо-
рату внутрішніх справ Болгарії в рамках 
проекту «Покращення транскордонного 
співробітництва з метою попереджен-
ня і боротьби з шахрайством, корупці-
єю та незаконною діяльністю в Півден-
но-Східній Європі»

Представники Управління аналіти-
ки і обробки інформації, Юридич-
ного управління 

31. 10.12.2017 — 
13.12.2017

Австрійська Республіка Участь у семінарі Секретаріату Управ-
ління ООН з наркотиків та злочиннос-
ті з питань міжнародних мереж відми-
вання коштів 

Представники Головного підрозді-
лу детективів, Управління аналіти-
ки і обробки інформації

32. 11.12.2017 — 
15.12.2017

Об’єднані Арабські 
Емірати

Участь у першій зустрічі експертів ро-
бочої групи Глобальної платформи кон-
тактних осіб Інтерполу з повернення ак-
тивів

Представник Юридичного управ-
ління 

33. 20.12.2017 — 
22.12.2017

Естонська Республіка Участь у стратегічній зустрічі з пред-
ставниками Естонського центру «Схід-
ного партнерства»

Представник Управління зовнішніх 
комунікацій 

4. Співпраця з недержавними організаціями  
і засобами масової інформації

з 01.07.2017 по 31.12.2017

№ Вид медійного заходу Кількість

1. Брифінги та прес-конференції за участю Директора Національного бюро, його заступників та директо-
рів територіальних управлінь 34

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь 23
3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації 4
4. Інтерв’ю для Інтернет-видань 7
5. Відповіді на запити засобів масової інформації 209
6. Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації 229

Всього 506

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

Станом на 31.12.2017

№ Вид Кількість Державні 
службовці

Особи начальницького 
складу

1. Кількість переможців відкритого конкурсу* 630 441 189
2. Кількість призначених до Національного бюро** 621 436 185

в т.ч. у територіальних підрозділах 17 17 0
3. Вакантні посади 71 60 11

в т.ч. у територіальних підрозділах 5 5 0
4. Гранична чисельність осіб відповідно до Закону 700 500 200

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

Кадрове забезпечення Національного бюро
станом на 31.12.2017 

№ Назва структурного 
підрозділу

К-сть 
штатних 
посад

К-сть  
переможців 

конкурсу

К-сть  
призначених 
працівників

На  
етапі при-
значення

Вакансії  
(з урахуван-

ням пере-
можців кон-

курсів)

ПІП призначеного керівника 

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

2. Головний підрозділ 
детективів

246 214 212 2 32 Калужинський Андрій 
Володимирович

3. Оперативно-технічне 
управління

Відповідно до наказу Директора Національного бюро відо-
мості про кількість штатних одиниць Оперативно-технічно-
го управління є службовою інформацією та не можуть бути 
оприлюднені

Демко Олег Валерійович

4. Управління аналітики та 
обробки інформації 

41 37 37 0 4 Джан Раджамі 
Мохаммадович

5. Управління 
бухгалтерського обліку 
та звітності 

16 14 14 0 2 Пластун Оксана Яківна

6. Управління 
інформаційно-
аналітичних систем та 
технологій 

17 17 17 0 0 Чич Тетяна Валеріївна 

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

20 16 16 0 4 Вакантна посада

8. Юридичне управління 15 14 14 0 1 Ярчак Ігор Степанович 

9. Управління по роботі з 
громадськістю 

19 19 19 0 0 Кравченко Ярослава 
Володимирівна

10. Управління зовнішніх 
комунікацій 

14 13 13 0 1 Манжура Дар’я 
Володимирівна 

11. Управління 
внутрішнього контролю

19 19 17 2 0 Осипчук Роман Сергійович 

12. Управління спеціальних 
операцій

Відповідно до наказу Директора Національного бюро відо-
мості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних 
операцій є службовою інформацією та не можуть бути опри-
люднені

Івченко Віталій Юрійович

13. Відділ по роботі з 
персоналом

10 10 10 0 0 Саморай Олена Вікторівна 

14. Відділ документообігу 10 11** 11**  0 0 Асанова Людмила 
Михайлівна 

15. Відділ забезпечення 
роботи Директора бюро

6 4 4  0 2 Вакантна посада

16 Режимно-секретний 
відділ

8 8 8  0 0 Шевченко Юрій 
Володимирович 

17. Територіальні 
управління, всього

22 18 17 1 4

18. в т.ч. Львівське 
територіальне 
управління

8 8 8 0 0 Лопушанський Тарас 
Васильович

19. в т.ч. Одеське 
територіальне 
управління

7 5 4 1 2 Вакантна посада

20. в т.ч. Харківське 
територіальне 
управління

7 5 5 0 2 Кравченко Юрій 
Олексійович

РАЗОМ 700 630 621 9 70
* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу
** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні
з 01.07.2017 по 31.12.2017

Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників 

Підвищили кваліфікацію за професійними програмами:
6 лютого —  
31 жовтня

В рамках Програми професійної підготовки Украї-
на-НАТО на базі Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка

«Практичний курс англійської мови» 15 осіб

11-22 вересня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії державного управління при 
Президентові України (далі — НАДУ)

Вперше прийняті на державну служ-
бу державні службовці

4 особи

25-29 вересня Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і посадових осіб місцевого са-
моврядування

«Інноваційні технології управління 
персоналом»

1 особа

30 жовтня —  
3 листопада

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і посадових осіб місцевого са-
моврядування

«Ділова українська мова у державно-
му управлінні»

6 осіб

1-8 грудня Державний навчальний заклад післядипломної освіти 
«Навчально-методичний центр перепідготовки та під-
вищення кваліфікації спеціалістів із питань фінансово-
го моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (від-
миванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванням тероризму»

«Боротьба з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванням тероризму 
та фінансуванням розповсюдження 
зброї масового знищення»

18 осіб
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офіційно
Підвищили кваліфікацію за короткотерміновими семінарами та тематичними тренінгами

12-13 вересня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Кадровий менеджмент і кадро-
ві технології в органах влади. Впро-
вадження критерію обов’язкового 
знан ня англійської мови при прийо-
мі на державну службу»

1 особа

14-15 вересня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Психологічні основи ефективного 
управління»

9 осіб

19-20 вересня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Конфлікти, стреси, маніпулюван-
ня в управлінській і політичній діяль-
ності»

14 осіб 

вересень Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«З питань запобігання корупції» 53 особи

3-4 жовтня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Етичні засади державної служби. 
Оновлення влади»

2 особи

9-10 жовтня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Інноваційні іміджеві технології. 
Медіа освіта»

6 осіб

11-12 жовтня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Управлінська риторика та оратор-
ська майстерність лідера»

4 особи

18-19 жовтня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Моделі стратегічного партнерства 
України в умовах глобалізації»

2 особи

жовтень Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«З питань запобігання корупції» 28 осіб

1-2 листопада Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Сучасні політичні і соціально-еконо-
мічні процеси в Україні»

1 особа

8-9 листопада Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Політичне лідерство. Лідерство в 
управлінській діяльності»

1 особа

14-15 листопада Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної ака-
демії України при Міністерстві закордонних справ 
України (далі — МЗС України)

«Навички роботи зі ЗМІ та соціальни-
ми медіа»

2 особи

28-29 листопада Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«Загальнонаціональні пріоритети та 
регіональні особливості соціогумані-
тарного розвитку в контексті євроін-
теграційних процесів. Вимушена мі-
грація в Україні»

1 особа

29-30 листопада Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної ака-
демії України при МЗС України

«Тематичний тренінг з критичного 
мислення»

2 особи

листопад Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ 

«З питань запобігання корупції» 14 осіб

4-5 грудня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ

«Медіація. Мистецтво переговорно-
го процесу»

1 особа

6-7 грудня Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ

«Організація контролю та виконав-
ської дисципліни в органах влади»

2 особи

12-14 грудня Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної ака-
демії України при МЗС України

«Тематичний тренінг з публічної ди-
пломатії»

1 особа

19-20 грудня Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної ака-
демії України при МЗС України

«Тематичний семінар з міжнародно-
го економічного співробітництва»

3 особи

грудень Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
НАДУ

«З питань запобігання корупції» 21 особа

Навчальні заходи за підтримки міжнародних партнерів
10-15 липня Навчальний тренінг за підтримки Організації еконо-

мічного співробітництва та розвитку (OECD)
«Правові основи досудового розслі-
дування злочинів, що підслідні На-
ціональному антикорупційному бю-
ро України»

25 осіб

31 липня —  
05 серпня

Навчальний тренінг за підтримки Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку (OECD)

«Правові основи досудового розслі-
дування злочинів, що підслідні На-
ціональному антикорупційному бю-
ро України»

25 осіб

21-30 серпня Навчальний курс на базі Національного бюро за 
участю польських експертів з оперативно-розшу-
кової діяльності за підтримки Посольства Сполуче-
них Штатів Америки в Україні

«Основи оперативної роботи та вер-
бування»

16 осіб

18-21 вересня Навчальний тренінг на базі Міжрегіональної акаде-
мії управління персоналом (далі — МАУП) за під-
тримки Посольства Сполучених Штатів Америки в 
Україні

«Психофізіологічні дослідження із 
застосуванням поліграфа»

4 особи

18-21 вересня Навчальний тренінг за підтримки проекту «Антико-
рупційна ініціатива ЄС в Україні»

«З інформаційної безпеки. СУІБ – 
впровадження та аудит»

3 особи

27 вересня —  
6 жовтня

Навчальний курс на базі Національного бюро за 
участю польських експертів з оперативно-розшу-
кової діяльності за підтримки Посольства Сполуче-
них Штатів Америки в Україні

«Основи оперативної роботи та вер-
бування»

16 осіб

28-30 жовтня Навчальний курс на базі Національного бюро за 
підтримки Посольства Сполучених Штатів Амери-
ки в Україні

«Програма розвитку тренерської 
майстерності» 

15 осіб

30-31 жовтня Навчальний тренінг за підтримки проекту «Антико-
рупційна ініціатива ЄС в Україні»

«З питань внутрішнього аудиту» 3 особи

30 жовтня — 
03 листопада 

Ознайомчий тренінг на базі Національного бюро з 
представниками ФБР 

«З питань зовнішніх комунікацій» 5 осіб

14 листопада —  
9 грудня

Навчальний курс на базі МАУП за підтримки По-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні

«Застосування поліграфа при про-
веденні розслідувань та роботі з ка-
драми»

1 особа

21-22 листопада Навчальний тренінг за підтримки проекту «Антико-
рупційна ініціатива ЄС в Україні»

«З питань внутрішнього аудиту» 2 особи

29 листопада —  
8 грудня

Навчальний курс на базі Національного бюро за 
участю польських експертів з оперативно-розшу-
кової діяльності за підтримки Посольства Сполуче-
них Штатів Америки в Україні

«Основи оперативної роботи та вер-
бування»

16 осіб

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.  
Закордонні навчання

з 01.07.2017 по 31.12.2017

Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників 

1-7 липня Киргизька Республіка Тренінг «Підтримка боротьби з корупцією в правоохоронних 
органах Киргизстану»

1 особа

30 липня —  
3 серпня

Австрійська Республіка Семінар із питань міжнародних мереж відмивання коштів 3 особи

31 липня —  
4 серпня

Австрійська Республіка Навчальний курс «Боротьба з відмиванням грошей і фінан-
суванням тероризму»

2 особи

5-14 серпня Сполучені Штати Америки Ознайомчий візит до офісу Штаб-квартири Федерального 
бюро розслідувань США у Вашингтоні та обміну професій-
ним досвідом

1 особа

3-16 вересня Латвійська Республіка Навчальна програма «Розширення прав та можливостей укра-
їнських антикорупційних реформ: контроль над політичними 
фінансами за допомогою інституційного будівництва та конт-
ролю з боку громадянського суспільства»

6 осіб

10-15 вересня Республіка Хорватія Навчальний тренінг із цифрової криміналістики 2 особи
10-30 вересня Італійська Республіка Навчальний курс «Управління фінансовими розслідування-

ми»
2 особи

1-8 жовтня Чеська Республіка Навчальний тренінг із цифрової криміналістики 2 особи
10 жовтня — 
17 листопада

Сполучені Штати Америки Програма професійного стажування 1 особа

15-22 жовтня Республіка Хорватія Регіональний семінар із питань розслідування та поперед-
ження шахрайства у сфері публічних закупівель

4 особи

5-11 листопада Чеська Республіка Тренінг «Розслідування і судове переслідування корупцій-
них злочинів»

5 осіб

12-17 листопада Федеративна Республіка 
Німеччина

Курс із питань доброчесності, прозорості та підзвітності в 
контексті попередження та протидії корупції у секторі без-
пеки і оборони

1 особа

26 листопада —  
9 грудня

Республіка Хорватія Навчальний тренінг із цифрової криміналістики 2 особи

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

з 01.07.2017 по 31.12.2017

№ Вид діяльності Кількість Примітка
1. Надійшло звернень та скарг на дії працівників 

Національного бюро
393

2. Проведено службових розслідувань 15 До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для ви-
рішення питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності стосовно 10 працівників

3. Притягнуто до відповідальності працівників На-
ціонального бюро

3 Звільнення — 2; Зауваження — 1

4. Проведено перевірок на доброчесність 22 19 із використанням поліграфа

5. Кримінальні провадження, досудове розслі-
дування яких здійснювалось детективами під-
розділу внутрішнього контролю Національно-
го бюро

47 Закрито — 16; Об’єднано — 10; Направлено за підслід-
ністю — 3; Залишок — 18

6. Заведено оперативно-розшукових справ 3

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

№ Найменування 
Затверджено на 

початок 2017 
року 

Затверджено з урахуванням змін (на 31.12.2017)

загальний фонд спеціальний фонд разом

1. Видатки на оплату праці 411 149,3 411 149,3 411 149,3

2. Нарахування на оплату праці 74 849,2 74 849,2 74 849,2

3. Придбання товарів і послуг 107 396,8 106 616,0 16 712,6 123 328,6

4. Соціальне забезпечення 54 324,1 54 324,1 54 324,1

5. Інші (поточні) видатки 1 220,4 2 001,2 2 001,2

6. Капітальні видатки 124 617,0 124 617,0 12 652,2 137 269,2

 Всього 773 556,8 773 556,8 29 364,8 802 921,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом 
державного бюджету за 2017 рік

станом на 31.12.2017

№ Найменування Затверджено, тис. грн Касові видатки, тис. грн % виконання

1. Видатки на оплату праці 411 149,3 332 700,3 81

2. Нарахування на оплату праці 74 849,2 57 056,4 76

3. Придбання товарів і послуг 106 616,0 78 981,2 74

4. Соціальне забезпечення 54 324,1 28 110,0 52

5. Інші (поточні) видатки 2 001,2 1 861,9 93

6. Капітальні видатки 124 617,0 97 729,1 78

Всього 773 556,8 596 438,8 77

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

з 01.07.2017 по 31.12.2017

Вид Всього

в т.ч. до 
Львівського 

територіального 
управління

вт.ч. до Одеського 
територіального 

управління

в т.ч. до 
Харківського 

територіального 
управління

1. Звернення громадян, всього 7467 327 385 216

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

3435 230 317 181

звернення, подані до громадської приймальні 898 97 68 35

звернення громадян до кол-центру 2731 0 0 0

2. Запити та звернення народних депутатів 
України, надіслані безпосередньо до Національ-
ного бюро

479 1 10 5

3. Звернення народних депутатів України, пере-
слані іншими органами

68 0 1 4

4. Запити на доступ до публічної інформації 355 42 4 1

5. Заяви, звернення, повідомлення про кримі-
нальні правопорушення юридичних осіб, дер-
жавних органів, громадських організацій

3362 61 74 101

ВСЬОГО 11731 431 474 327

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період
Запити від НАБУ Запити до НАБУ

надіслано виконано країни отримано виконано країни
всього станом 
на 31.12.2017

291 128 Арабська Республіка Єгипет, Південно-
Африканська Республіка, Республіка Сей-
шельські Острови, Азербайджанська Рес-
публіка, Народна Республіка Бангладеш, 
Особливий адміністративний район Гон-
конг, Грузія, Держава Ізраїль, Республіка 
Казахстан, Киргизька Республіка, Китай-
ська Народна Республіка, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Австрійська Республіка, Ко-
ролівство Бельгія, Республіка Білорусь, 
Республіка Болгарія, Сполучене Королів-
ство Великої Британії та Північної Ірландії, 
Грецька Республіка, Естонська Республі-
ка, Королівство Іспанія, Італійська Респу-
бліка, Кіпр, Латвійська Республіка, Литов-
ська Республіка, Велике Герцогство Люк-
сембург, Князівство Ліхтенштейн, Респу-
бліка Молдова, Князівство Монако, Коро-
лівство Нідерландів, Федеративна Респу-
бліка Німеччина, Королівство Норвегія, 
Джерсі, Республіка Польща, Російська 
Федерація, Румунія, Саудівська Аравія, 
Республіка Сінгапур, Словацька Респу-
бліка, Республіка Таджикистан, Турецька 
Республіка, Угорщина, Французька Рес-
публіка, Республіка Хорватія, Чеська Рес-
публіка, Республіка Чорногорія, Швей-
царська Конфедерація, Королівство Шве-
ція, Японська Держава, Британські Віргін-
ські Острови, Кайманові Острови, Канада, 
Сент-Кітс і Невіс, Сполучені Штати Амери-
ки, Беліз, Республіка Панама

16 14 Князівство 
Ліхтенштейн, 
Королівство 
Швеція,
Австрійська 
Республіка, 
Чеська 
Республіка,
Королівство 
Іспанія, 
Латвійська 
Республіка, 
Королівство 
Великої Британії 
та Північної 
Ірландії

в т.ч. з 
01.07.2017 по 
31.12.2017

173 83 3 4


