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Звіт про результати діяльності Національного 
антикорупційного бюро України

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

1.

Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримі-
нальні правопорушення у розрізі кримінальних правопо-
рушень, віднесених законом до підслідності Національ-
ного бюро

577

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

6
1 кримінальне про-

вадження

3.
Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти 
щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, від-
несених законом до підслідності Національного бюро

61

4.

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвину-
вальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності На-
ціонального бюро

6

5.
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправ-
дувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних 
правопорушень

0

6.
Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у час-
тині першій статті 3 Закону України «Про запобігання ко-
рупції»

**

7.

Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримі-
нальними правопорушеннями, віднесеними законом до 
підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх від-
шкодування 

220 021 496  000* 
грн

452 370 765 грн*
в т.ч. у ІІ півріччі 

2018 року:
92 020 255 грн

8.

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок 
вчинення кримінальних правопорушень, віднесених зако-
ном до підслідності Національного бюро, конфісковані за 
рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незакон-
но одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держа-
ви, та розпорядження ними

0

9.

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

0

10.

Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та до-
ходів від кримінальних правопорушень, віднесених за-
коном до підслідності Національного бюро, та розпоря-
дження ними

***

11.
Кількість направлених подань про усунення причин і 
умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційно-
го правопорушення

11

12.
Результати проведених перевірок на доброчесність 8, із них 1 з нега-

тивним резуль-
татом

* станом на 31.12.2018

** Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Зако-
ну України «Про запобігання корупції»

станом на 31.12.2018

№ Суб’єкт

Кількість 
осіб, яким 

повідо-
млено про 

підо зру 
(всього по 
кожній ка-

тегорії)

Кількість 
осіб,

стосовно 
яких скла-
дено обви-
нувальний 
акт (всього 
по кожній 
категорії)

Кількість 
осіб, сто-

совно яких 
набув чин-
ності об-

винуваль-
ний вирок, 
всього по 
кожній ка-

тегорії

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого  
самоврядування:

а) вищі посадові особи держави (Пре-
зидент України, Голова Верховної Ра-
ди України, його Перший заступник, 
Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр- 
міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри, 
інші керівники центральних органів вико-
навчої влади, які не входять до складу Ка-
бінету Міністрів України, та їх заступники, 
Голова Служби безпеки України, Голова 
Національного банку України, Генераль-
ний прокурор України, Голова та інші чле-
ни Рахункової палати України тощо)

1 4 0

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

1 12 0

в) державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 10 3 0

г) військові посадові особи Збройних Сил 
України, Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації України 
й інших утворених відповідно до законів 
військових формувань 

9 2 0

ґ) судді 10 34 0
д) особи рядового і начальницького скла-
ду державної кримінально-виконав-
чої служби, податкової міліції, особи на-
чальницького складу органів та підрозді-
лів цивільного захисту, Державного бюро 
розслідувань, Національного антикоруп-
ційного бюро України

0 0 0

е) посадові та службові особи органів 
прокуратури, Служби безпеки України, 
Державного бюро розслідувань, Націо-
нального антикорупційного бюро України, 
дипломатичної служби, державної лісової 
охорони, державної охорони природно-
заповідного фонду, центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізацію державної податко-
вої політики та державної політики у сфе-
рі державної митної справи

1 26 2

є) члени Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції 0 0 0

ж) члени Центральної виборчої комісії 1 0 0
з) поліцейські 1 0
и) посадові та службові особи інших дер-
жавних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим

2 18 0

і) члени державних колегіальних органів 0 0 0

2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб пу-
блічного права, які не зазначені у пунк-
ті 1 частини першої цієї статті, особи, які 
входять до складу наглядової ради дер-
жавного банку, державного підприємства 
або державної організації, що має на меті 
одержання прибутку 

17 67 0

б) особи, які не є держслужбовцями, по-
садовими особами місцевого самовряду-
вання, але надають публічні послуги (ау-
дитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а 
також експерти, арбітражні керуючі, неза-
лежні посередники, третейські судді тощо 

2 0 0

в) представники громадських об’єднань, 
навчальних закладів, які входять до скла-
ду конкурсних комісій, утворених відпо-
відно до законів «Про державну службу», 
«Про судоустрій і статус суддів», при цьо-
му не є особами, зазначеними в п. 1, під-
пункті «а» ч.2 

0 0 0

Особи, які постійно або тимчасово обі-
ймають посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністра-
тивно-господарських обов’язків, або спе-
ціально уповноважені на виконання та-
ких обов’язків у юридичних особах при-
ватного права незалежно від організацій-
но-правової форми, які не є службови-
ми особами

0 0 0

Кандидати у народні депутати України, на 
пост Президента України, обласних, ра-
йонних, міських, районних у містах, сіль-
ських, селищних рад, кандидати на по-
сади сільських, селищних, міських го-
лів та старост

0 0 0

Фізичні особи, які: 
отримують кошти, майно в рамках реа-
лізації в Україні програм технічної або ін-
шої допомоги у сфері запобігання, проти-
дії корупції; систематично впродовж року 
надають роботи/послуги щодо імплемен-
тації стандартів у сфері антикорупційної 
політики; є керівниками або входять до 
складу вищого органу управління, інших 
органів управління громадських організа-
цій, інших непідприємницьких товариств, 
що здійснюють діяльність, пов’язану з ре-
алізацією антикорупційної політики

0 0 0

Інші 99 122 26

*** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від криміналь-
них правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та роз-
порядження ними

станом на 31.12.2018

№ Вид майна Кількість, всього
1. Земельні ділянки 400
2. Житлова нерухомість 248

в т.ч. за кордоном 10
3. Нежитлова нерухомість 210

в т. ч. за кордоном 10
4. Цілісний майновий комплекс 3
5. Транспортні засоби (од.) 188
6. Грошові кошти, в т.ч.: —

у гривнях 595 142 623
у доларах США 159 504 186
у євро 1 434 844
у фунтах стерлінгів 10 880 
у російських рублях 145 100

7. Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) 228
8. Корпоративні права 250 123
9. Комп’ютерна техніка (од.) 35

10. Мобільні телефони (од.) 68
11. Ювелірні вироби (од.) 19
12. Вогнепальна зброя (од.) 4
13. Бойові припаси (од.) 13
14. Природний газ (куб.м.) 1 071 000

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 Мета

1. Державне бюро роз-
слідувань

Меморандум про 
співпрацю та обмін  
інформацією

Узгодження механізму співпраці 
з новоствореним правоохорон-
ним органом

2.

Міжвідомчий науко-
во-дослідний центр з 
проблем боротьби з 
організованою зло-
чинністю при РНБО 
України

Меморандум про 
співпрацю та обмін  
інформацією

Розвиток співпраці та задово-
лення пріоритетних потреб Наці-
онального бюро щодо проблем 
боротьби з організованою зло-
чинністю 

3.
Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

Меморандум про 
співпрацю та обмін  
інформацією

Узгодження механізму співпра-
ці, а також  інформаційної та ор-
ганізаційної взаємодії держав-
них органів 

4. Міністерство оборони 
України

Меморандум про 
співпрацю та обмін  
інформацією

Розвиток співпраці у сфері за-
побігання та протидії криміналь-
ним корупційним діянням, іншим 
злочинам, підслідним Національ-
ному бюро

5. Громадська рада між-
народних експертів

Меморандум про 
співпрацю та обмін  
інформацією

Налагодження інформаційної та 
організаційної взаємодії для за-
безпечення законності та вжиття 
відповідних заходів у разі вияв-
лення ознак підготовки або вчи-
нення кримінальних корупційних 
діянь, інших злочинів, підслідних 
Національному бюро, а також ін-
ших порушень законодавства 
про протидію корупції

6. Рахункова палата 
України

Меморандум про 
співпрацю та обмін  
інформацією

Налагодження співпраці щодо 
виявлених під час здійснення за-
ходів державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту) 
ознаки корупційних правопору-
шень та інших злочинних діянь, 
підслідних Національному бюро

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОД-
НИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

з 01.07.2018 по 31.12.2018 
№ Назва органу Назва документа Мета
1. Європейський ін-

вестиційний банк
Меморандум про 
взаєморозуміння 
між Національним 
антикорупційним 
бюро України та Єв-
ропейським інвести-
ційним банком

Співробітництво та обмін ін-
формацією у рамках відповід-
них розслідувань випадків ко-
рупції та інших заборонених ді-
янь, оперативне співробітни-
цтво, надання технічної допо-
моги, зокрема, обмін технічни-
ми інструментами розслідуван-
ня, методами обробки та ана-
лізу даних розслідування, до-
свідом у сфері інформаційних 
технологій або обладнання для 
проведення розслідувань

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро 

з міжнародними партнерами

з 01.07.2018 по 31.12.2018 

№ 
з/п Дата Назва та учасники Мета 

1 31.08.2018 Зустріч Першого заступника 
Директора з представника-
ми освітньої програми «Ат-
лантичної ради»

Ознайомлення з правовими осно-
вами організації та діяльності На-
ціонального бюро для налаго-
дження подальшого співробіт-
ництва

2 04.09.2018 Зустріч Директора Націо-
нального бюро з Послом  
Італійської Республіки в 
Україні

Обговорення подальшого співро-
бітництва у сфері боротьби з ко-
рупцією та проведення спільних 
заходів у сфері запобігання та 
протидії корупції

3 06.09.2018 Зустріч Першого заступни-
ка Директора з представни-
ком Міжнародного валютно-
го фонду

Обговорення актуального стану 
боротьби з корупцією

4 11.09.2018 Зустріч Директора Наці-
онального бюро з прези-
дентом організації «Natural 
Resource Governance 
Institute»

Ознайомлення з діяльністю Наці-
онального антикорупційного бю-
ро України та обговорення питань 
боротьби з корупцією

5 12.09.2018 Зустріч Директора Націо-
нального бюро зі Спеціаль-
ним представником (діючо-
го) Голови ОБСЄ з питань 
боротьби з корупцією, пред-
ставниками Посольства Іта-
лійської Республіки в Укра-
їні та МЗС Італійської Рес-
публіки 

Обговорення питань співпра-
ці у сфері боротьби з корупцією 
та організації спільних заходів у 
цій сфері

6 26.09.2018 Зустріч керівництва Націо-
нального бюро з представ-
никами державних органів 
Литовської Республіки

Вивчення литовського досвіду з 
упровадження антикорупційної 
реформи та обговорення подаль-
шого співробітництва у сфері бо-
ротьби з корупцією

7 27.09.2018 Зустріч керівництва та пра-
цівників Національного бю-
ро з Послом США в Україні 

Обговорення актуального стану 
реалізації антикорупційної рефор-
ми в Україні та подальшого спів-
робітництва у сфері боротьби з 
корупцією

8 18.10.2018 Зустріч Директора Націо-
нального бюро з лідерами 
думок держав ЄС та США 

Ознайомлення з діяльністю Наці-
онального антикорупційного бю-
ро України та обговорення акту-
ального стану реалізації реформ 
в Україні в контексті боротьби з 
корупцією

9 19.10.2018 Зустріч керівництва та пра-
цівників Національного бю-
ро з представниками Дер-
жавного департаменту США 
та Посольства США в Україні

Обговорення актуального стану 
реалізації антикорупційної рефор-
ми в Україні та подальшого спів-
робітництва у сфері боротьби з 
корупцією

10 30.10.2018 Зустріч Директора Націо-
нального бюро з представ-
никами організації «Міжна-
родна ініціатива доброчес-
ності» та Програми USAID 
«Нове правосуддя»

Обговорення питань актуального 
стану боротьби з корупцією та по-
дальшого співробітництва

11 05.11.2018 Зустріч Першого заступни-
ка Директора з представ-
никами поліції Чеської Рес-
публіки

Обговорення питань співпраці у 
сфері боротьби з корупцією

12 21.11.2018 Зустріч Директора Націо-
нального бюро зі співдопові-
дачами Комітету ПАРЄ з пи-
тань дотримання обов’язків 
та зобов’язань державами-
членами Ради Європи (Моні-
торинговий комітет)

Обговорення актуального стану 
боротьби з корупцією в Україні

13 29.11.2018 Зустріч керівництва Націо-
нального бюро з делегацією 
Антикорупційного агентства 
Республіки Сербія

Поглиблення співробітництва На-
ціонального бюро з Антикоруп-
ційним агентством Республі-
ки Сербія у сфері боротьби з ко-
рупцією

14 05.12.2018 Зустріч Першого заступника 
Директора з представника-
ми Світового банку

Обговорення питань співпраці у 
сфері боротьби з корупцією

15 17.12.2018 Зустріч керівництва Націо-
нального бюро з представ-
никами Антикорупційної іні-
ціативи Європейського Сою-
зу в Україні та проекту eCase

Ознайомлення з особливостями 
проекту та обговорення питань 
можливої співпраці у сфері бо-
ротьби з корупцією

16 18-
19.12.2018

Зустрічі керівництва та пред-
ставників Національного бю-
ро з представниками право-
охоронних органів Чеської 
Республіки

Поглиблення співробітництва На-
ціонального бюро з правоохо-
ронними органами Чеської Рес-
публіки та налагодження подаль-
шої співпраці у сфері боротьби з 
корупцією

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон

з 01.07.2018 по 31.12.2018 

№ Дата Країна Мета Склад делегації

1 04.07. - 
06.07.2018

Федеративна 
Республіка Ні-
меччина

Участь у Конференції «Україна 
між корупцією та реформами: 
Які перешкоди існують на шля-
ху до демократії?» та в робочих 
зустрічах з представниками ор-
ганів державної влади ФРН 

Директор На-
ціонального 
бюро

2 23.07. - 
24.07.2018

Сполучене Ко-
ролівство Ве-
ликої Британії 
та Північної Ір-
ландії

Участь у заході на тему «Інно-
вації та можливості «Invest in 
Ukraine now.ua», організовано-
го Міністерством інформацій-
ної політики України разом з 
компанією Dragon Capital

Директор На-
ціонального 
бюро

3 26.09. - 
27.09.2018

Велике Герцог-
ство Люксем-
бург

Участь у підписанні Меморан-
думу про взаєморозуміння між 
Національним антикорупційним 
бюро України та Європейським 
інвестиційним банком

Заступник Ди-
ректора Націо-
нального бюро 

4 14.10. -  
16.10.2018

Республіка 
Хорватія

Участь у Конференції високого 
рівня «Підвищення прозорості 
та відповідальності з метою за-
безпечення доброчесності: Ра-
зом проти корупції» (GRECO)

Директор Наці-
онального бю-
ро, Перший за-
ступник Дирек-
тора Національ-
ного бюро

5 21.10. -  
24.10.2018

Австрійська 
Республіка

Участь у 18-й річній Конфе-
ренції EPAC/EACN Професій-
ній конференції та Генеральній 
Асамблеї на тему «Численні ви-
клики вимагають стійких та ін-
терактивних рішень» 

Директор На-
ціонального 
бюро
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офіційно
6 24.10. -  

27.10.2018
Королівство 
Данія

Участь у четвертій нараді Між-
народного альянсу по бороть-
бі з корупцією Групи Світового 
банку (ICHA)

Директор На-
ціонального 
бюро

7 11.11. -  
14.11.2018

Італійська Рес-
публіка

Участь у міжнародній конфе-
ренції на високому рівні «Роз-
виток антикорупційних страте-
гій в епоху цифрових техноло-
гій – останні тенденції та най-
кращі практики у сфері діяль-
ності ОБСЄ» присвячена бо-
ротьбі з корупцією

Директор Наці-
онального бю-
ро, Перший за-
ступник Дирек-
тора Національ-
ного бюро

8 15.11. -  
16.11.2018

Естонська Рес-
публіка

Робочий візит до органів дер-
жавної влади Естонської Рес-
публіки

Директор На-
ціонального 
бюро

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОї ІНфОРМАЦІї
з 01.07.2018 по 31.12.2018

№ Вид медійного заходу Кількість

1. Брифінги та прес-конференції за участю Директора Націо-
нального бюро, його заступників та директорів територіаль-
них управлінь

17

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва Національного бюро та ди-
ректорів територіальних управлінь

18

3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації 1

4. Інтерв’ю для Інтернет-видань 14

5. Відповіді на запити засобів масової інформації 216

6. Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій На-
ціонального бюро засобам масової інформації

276

Всього 542

5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО  
УКРАїНИ, їХ ДОСВІД ТА КВАЛІфІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро

Станом на 31.12.2018

№ Вид Кількість
Держав-
ні служ-

бовці

Особи на-
чальниць-
кого скла-

ду

1. Кількість переможців відкритого конкурсу* 641 447 194

2. Кількість призначених до Національного бю-
ро** 638 444 194

в т.ч. у територіальних управліннях 21 21 0

3. Вакантні посади 62 57 5

в т.ч. у територіальних управліннях 0 1 0

4. Гранична чисельність осіб відповідно до За-
кону 700 501 199

* 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)

Кадрове забезпечення Національного бюро

Станом на 31.12.2018 

№ Назва структурного 
підрозділу

К-сть 
штат-

них по-
сад

К-сть 
при-
зна-

чених 
праців-
ників

На ета-
пі при-
зна-

чення

Вакан-
сії

ПІБ призначеного  
керівника

1. Керівництво 4 4 0 0 Ситник Артем Сергійо-
вич, Директор 

Углава Гізо Трістано-
вич, Перший заступник 
Директора

Новак Анатолій Мико-
лайович, заступник Ди-
ректора

Варварська Тетяна Во-
лодимирівна, заступ-
ник Директора

2. Головний підрозділ 
детективів

247 210 0 37 Калужинський Андрій 
Володимирович

3. Другий підрозділ де-
тективів

Відповідно до Наказу Дирек-
тора Національного бюро, ві-
домості про кількість штатних 

одиниць Другого підрозділу де-
тективів є службовою інформа-
цією та не можуть бути опри-

люднені

Індиченко Борис  
Віталійович

4. Оперативно-технічне 
управління

Відповідно до наказу Дирек-
тора Національного бюро, ві-
домості про кількість штатних 
одиниць Оперативно-технічно-
го управління є службовою ін-
формацією та не можуть бути 

оприлюднені

Демко Олег  
Валерійович

5. Управління аналіти-
ки та обробки інфор-
мації 

39 37** 0 3 Джан Раджамі  
Мохаммадович

6. Управління бухгал-
терського обліку та 
звітності 

16 17** 0 0 Пластун Оксана Яківна

7. Управління інформа-
ційних технологій 

18 17 0 1 Чич Тетяна Валеріївна  

8. Управління забезпе-
чення фінансовими 
ресурсами, майном та 
контролю за їх вико-
ристанням

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 внутріш-
нього контролю

20 19 0 1 Осипчук Роман  
Сергійович 

13. Управління спеціаль-
них операцій

Відповідно до наказу Дирек-
тора Національного бюро, ві-
домості про кількість штатних 
одиниць Управління спеціаль-
них операцій є службовою ін-
формацією 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 

16. Відділ забезпечен-
ня роботи Директо-
ра бюро

6 5 0 1 Лазутіна Ольга  
Миколаївна 

17. Режимно-секретний 
відділ

8 8 0 0 Шевченко Юрій  
Володимирович 

18. Територіальні управ-
ління, всього

22 21 0 1

в т.ч. Львівське тери-
торіальне управління

8 8 0 0 Лопушанський Тарас 
Васильович

в т.ч. Одеське терито-
ріальне управління

7 6 0 1 Деулін Володимир  
Юрійович

в т.ч. Харківське тери-
торіальне управління

7 7 0 0 Кравченко Юрій  
Олексійович

РАЗОМ 700 — — — —

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора 

здійснюється без проведення конкурсу

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у від-

пустці по догляду за дитиною)

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.  

Навчання в Україні

з 01.07.2018 по 31.12.2018 

Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників 

02-06.07.2018 За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 4 

03.07.2018 Тренінг на базі Націо-
нального бюро

Тренінг «Впровадження оцін-
ки по компетенціям і КРІ для 
державних службовців»

12 

02-09.07.2018 За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 15 

02-14.07.2018 За договором надан-
ня послуг

Навчання з оволодіння техні-
кою «сліпого» друку 6 

09-13.07.2018 За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 4 

09-16.07.2018 За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 4 

09-16.07.2018 За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 15 

13.07.2018 Тренінг на базі Націо-
нального бюро за під-
тримки представників 
Організації економіч-
ного співробітництва та 
розвитку (OECD)

Тренінг «Виявлення незакон-
ного збагачення та недекла-
рування» 24 

16-20.07.2018 Навчально-науковий 
центр підвищення ква-
ліфікації у сфері теле-
комунікацій та інформа-
ційних систем

Навчальний курс «Методи 
отримання і аналізу інформа-
ції з метою визначення місць 
перебування абонентів в ме-
режі мобільного оператора»

10 

19-20.07.2018 Короткостроковий семі-
нар на базі Національ-
ного бюро 

Короткостроковий семінар 
«Публічні закупівлі: від теорії 
до практики»

20 

26.07.2018 - 
01.08.2018

Внутрішнє навчання 
на базі Національно-
го бюро

Навчання з питань охоро-
ни праці 9 

30.07.2018 - 
06.08.2018

За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 3 

06.08.2018 - 
13.08.2018

За договором надан-
ня послуг

Перевірка знань на допуск з 
безпечного виконання висо-
тно-верхолазних робіт

8 

07.08.2018 - 
13.08.2018

За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 4 

13.08.2018 - 
17.08.2018

За договором надан-
ня послуг

Перевірка знань на допуск з 
безпечного виконання висо-
тно-верхолазних робіт

8 

13.08.2018 - 
17.08.2018

За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 3 

15.08.2018 - 
17.08.2018

Тренінг за підтримки 
Бюро з міжнародних пи-
тань у сфері бороть-
би з незаконним обігом 
наркотиків та правоохо-
ронних питань м. Оде-
са, готель «Олексан-
дрівський»

Міжнародний інтерактив-
ний тренінг щодо особливос-
тей розслідування корупцій-
них правопорушень всереди-
ні органу в рамках Програми 
реформування кримінального 
судочинства та боротьби з ко-
рупцією в Україні

12 

20.08.2018 - 
23.08.2018

За договором надан-
ня послуг

Перевірка знань на допуск з 
безпечного виконання висо-
тно-верхолазних робіт

8 

27.08.2018 - 
31.08.2018

За договором надан-
ня послуг

Перевірка знань на допуск з 
безпечного виконання висо-
тно-верхолазних робіт

8 

27-31.08.2018 Тренінг (семінар) на базі 
Національного бюро

Тренінг «Сертифікований про-
відний фахівець із впрова-
дження системи боротьби з 
корупцією на основі ISO 37001 
(certified ISO 37001  
Lead Implementer)»

4 

03-04.09.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування 

Тематичний короткостро-
ковий семінар «Психологія 
ефективного управління» 1 

04.09.2018 - 
07.09.2018

Навчальний курс на базі 
Національного бюро

Навчальний курс користувачів 
та технічних адміністраторів 
системи аналізу телекомуніка-
ційних і геопросторових даних 
Mercure V4 Ockham Solutions

15 

04.09.2018 - 
07.09.2018

За договором надан-
ня послуг

Навчальний курс користувачів 
та технічних адміністраторів 
системи аналізу телекомуніка-
ційних і геопросторових даних 
Mercure V4 Ockham Solutions

5 

05.09.2018 Навчальний курс на базі 
Національного бюро

Тренінг «Навички ефективно-
го проведення зустрічей» 22 

Вересень Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Ділова україн-
ська мова в публічному управ-
лінні»

5 

10, 12, 14, 18, 
20, 22.09.2018

За договором надан-
ня послуг

Навчання  з оволодіння техні-
кою «сліпого» друку 3 

11, 13, 15, 17, 
19, 21.09.2018

За договором надан-
ня послуг

Навчання  з оволодіння техні-
кою «сліпого» друку 3 

13.09.2018 - 
14.09.2018

Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

«Психологічні основи ефек-
тивного управління»

3 

17.09.2018 - 
25.09.2018

За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 15 

14.09.2018 - 
21.09.2018

Навчально-методичний 
відділ Академії фінансо-
вого моніторингу у Схід-
ному регіоні (м. Харків)

Навчальний курс «Боротьба 
з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванням 
тероризму та фінансуванням 
розповсюдження зброї масо-
вого знищення» 

3 

17, 18, 
20.09.2018

Тренінг за підтрим-
ки проекту Legal High 
School (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 52/17)

Навчальний блок Школи кри-
мінальної практики «Міжна-
родні аспекти кримінально-
го провадження в Україні» та 
LHS Discussion Hub «У пошу-
ках втраченого: кримінальні 
переслідування осіб, що про-
живають за межами України»

8 

17.09.2018 - 
20.09.2018

За організаційно-фінан-
сової підтримки Відділу 
з правоохоронних пи-
тань Посольства США 
в Україні

Проведення психофізіологіч-
них досліджень з використан-
ням поліграфу 3 

01-05.10.2018, 
08.10.2018

За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 3 

18.09.2018 - 
05.10.2018

Тренінг на базі Націо-
нального бюро

Тренінг з підготовки для Наці-
онального бюро бізнес-адмі-
ністраторів та технічних адмі-
ністраторів автоматизованої 
системи кримінального аналі-
зу SAS Memex

12 

25.09.2018 Національний універ-
ситет оборони Украї-
ни імені Івана Черняхов-
ського 

Семінар НАТО з виховання до-
брочесності 4 

04.10.2018 Семінар на базі Націо-
нального бюро

Семінар «Гендерні питання та 
протидія корупції» 8 

08-12.10.2018,
29.10 - 
02.11.2018

Навчальний курс у на-
вчальному центрі МУК

Навчальний курс СКБД Oracle
6 

08.10.2018, 
12.10.2018

За договором надан-
ня послуг

«Контраварійне водіння» 4 

08.10.2018 - 
12.10.2018

За договором надан-
ня послуг

Перевірка знань на допуск з 
безпечного виконання висо-
тно-верхолазних робіт

8 

08.10.2018 - 
11.10.2018

Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

Тематичні короткострокові се-
мінари «Управлінська ритори-
ка та ораторська майстерність 
лідера», «Доступ до публічної 
інформації» 

4 

08-12.10.2018,
22-26.10.2018,
29.10. - 
02.11.2018

Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Ділова україн-
ська мова в публічному управ-
лінні» 

9 

17-19.10.2018,
22-24.10.2018

Інститут підготовки ке-
рівних кадрів та підви-
щення кваліфікації На-
ціональної академії вну-
трішніх справ 

Тематичний короткостроко-
вий семінар з питань запобі-
гання корупції 5 

22-25.10.2018 Тренінг за підтрим-
ки проекту Legal High 
School (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 52/17)

Спецкурс «Доказування та 
змагальність у кримінально-
му процесі» 3 

22-26.10.2018 За договором надан-
ня послуг

Перевірка знань на допуск з 
безпечного виконання висо-
тно-верхолазних робіт

5 

23.10.2018 Тренінг на базі Націо-
нального бюро

Тренінг «Презентаційні на-
вички» 7 

23-24.10.2018 За підтримки коорди-
натора проектів ОБСЄ 
в Україні в партнерстві 
з Адміністрацією Пре-
зидента України та Мі-
ністерством молоді та 
спорту України

Регіональний тренінг «Роз-
робка та управління проекта-
ми, що фінансуються за дер-
жавні кошти» 1 

01-02.11.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Корпоративна 
культура» 1 

05-07.11.2018 Національна акаде-
мія внутрішніх справ 
України

Тематичний короткостроко-
вий семінар з питань запобі-
гання корупції

1 

07-09.11.2018 Національна акаде-
мія внутрішніх справ 
України

Тематичний короткостроко-
вий семінар з питань запобі-
гання корупції

1 

07-08.11.2018 Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Політичне лідер-
ство. Лідерство в управлін-
ській діяльності» 2 

07-08.11.2018 За договором надан-
ня послуг

Політичне лідерство 2 

13-14.11.2018 За договором надан-
ня послуг

Культура ділового мовлен-
ня як інструмент кар’єрного 
зростання державного служ-
бовця. Публічні комунікації

2 

13-14.11.2018 Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Культура діло-
вого мовлення як інструмент 
кар’єрного зростання держав-
ного службовця»

6 

14.11.2018 «Ліга-Закон» Практикум на тему «Суди з 
нерухомістю 2018» 4 

16-17.11.2018 За договором надан-
ня послуг

Підвищення кваліфікації для 
участі у тренінгу з лідерства 1 

16-17.11.2018 За організаційно-фінан-
сової підтримки Відділу 
з правоохоронних пи-
тань Посольства США 
в Україні

Тренінг із лідерства

14 

19-20.11.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостро-
ковий семінар «Дотриман-
ня прав людини на держав-
ній службі»

1 
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офіційно
19-20.11.2018 За договором надан-

ня послуг
Розслідування злочинів 
пов’язаних з використанням 
криптовалют

1 

20.11.2018 Ліга-Закон Практикум на тему: «Досудо-
ве 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-
сової підтримки Відділу 
з правоохоронних пи-
тань Посольства США 
в Україні

Тренінг «Розслідування зло-
чинів пов’язаних з викорис-
танням криптовалют» 35 

23-24.11.2018 За договором надан-
ня послуг

Підвищення кваліфікації для 
участі у тренінгу з лідерства 1 

21-23.11.2018 Національна акаде-
мія внутрішніх справ 
України

Тематичний короткостроко-
вий семінар з питань запобі-
гання корупції

2 

23.11.2018 Національне агентство 
України з питань дер-
жавної служби

Підсумковий навчальний захід 
«Управління персоналом на 
державній службі»

1 

22-23.11.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Доступ до пу-
блічної інформації» 1 

27-28.11.2018 За договором надан-
ня послуг

Цифрова грамотність пу-
блічних службовців. Smart-
технології

1 

26-27.11.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Цифрові тех-
нології» 1 

05-09,
12-15,
19-23.11.2018

Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Короткостроковий семінар 
«Ділова українська мова в пу-
блічному управлінні» 9 

27-28.11.2018 Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Цифрова гра-
мотність публічних службов-
ців. Smart-технології» 4 

29.11.2018 - 
01.12.2018

За організаційно-фінан-
сової підтримки Відділу 
з правоохоронних пи-
тань Посольства США 
в Україні

Тренінг «Застосування полі-
графу при розслідуванні зло-
чинів проти особи» 3 

03-04.12.2018 Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Медіація. Мис-
тецтво  переговорного про-
цесу» 5 

03-07.12.2018 За договором надан-
ня послуг

Навчання  з оволодіння техні-
кою «сліпого» друку 4 

05-06.12.2018 Інститут підвищення 
кваліфікації керівних ка-
дрів Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президенто-
ві України

Тематичний короткостро-
ковий семінар «Організація 
контролю та виконання дис-
ципліни в органах влади» 2 

03-07.12.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Ділова україн-
ська мова в публічному управ-
лінні»

3 

10-14.12.2018 Всеукраїнський центр 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцево-
го самоврядування

Тематичний короткостроко-
вий семінар «Ділова україн-
ська мова в публічному управ-
лінні»

1 

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання

з 01.07.2018 по 31.12.2018

Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників 

05-07.07.2018 Сполучені Штати 
Америки

У зв’язку із навчальною поїздкою 
з метою ознайомлення з роботою 
Федерального бюро розслідувань

3

09-13.07.2018 Естонська Респу-
бліка

Участь у навчальному візиті що-
до розслідування корупційних пра-
вопорушень для детективів Управ-
ління внутрішнього контролю Наці-
онального антикорупційного бюро 
України на базі Естонського центру 
Східного партнерства

6

16-20.07.2018 Австрійська Рес-
публіка

Участь у семінарі 2

21-28.07.2018 Республіка Сін-
ґапур

Участь у навчально-ознайом-
чій програмі з питань державно-
го управління для українських дер-
жавних службовців на базі Цен-
тру державного управління Наньян-
ського технологічного університе-
ту Сінгапуру

5

24-27.07.2018 Шрі-Ланка Участь у зустрічі глобальної екс-
пертної групи з питань Джакарт-
ських принципів

1

29.07.2018 - 
26.08.2018

Федеративна Рес-
публіка Німеччина

Участь у курсі з проблем бороть-
би з транснаціональною організова-
ною злочинністю

3

20.08.2018 - 
18.09.2018

Республіка Польща Участь у тренінгу з тактичного кри-
мінального аналізу на базі навчаль-
ного центру Вищої школи поліції в 
м. Щитно (Республіка Польща)

11

02-08.09.2018 Королівство Нідер-
ланди

Участь у тренінгу 5

03-08.09.2018 Французька Рес-
публіка

Участь у світовій конференції з пи-
тань протидії злочинності у лісовій 
галузі та тренінгу з розслідування 
злочинів у вказаній сфері

1

04-15.09.2018 Королівство Нідер-
ланди

Участь у тренінгу програми МАТРА 
з питань верховенства права на те-
му «Державні закупівлі»

1

05-09.09.2018 Австрійська Рес-
публіка

Участь у додатковому тренінгу екс-
пертів з питань імплементації Кон-
венції ООН проти корупції

2

09-15.09.2018 Королівство Нідер-
ланди

Участь у тренінгу 5

16-22.09.2018 Чеська Республіка Участь у тренінгу з розслідування та 
переслідування офіційної корупції в 
Інституті CEELI (м. Прага)

3

23-26.09.2018 Фінляндська Рес-
публіка

Участь у перепідготовчій сесії ви-
пускників програми Національної 
Академії ФБР (FBI National Academy 
Retrainer)

1

24-27.09.2018 Республіка Польща Участь у семінарі на тему «По-
силення міжнародної співпраці у 
справах про корупційні правопору-
шення» та у  зустрічах з представ-
никами регіональних офісів Мит-
ної служби Польщі, Прикордон-
ної служби Польщі, Управління по-
ліції, Центрального антикорупцій-
ного бюро

9

26.09.2018 - 
15.12.2018

Сполучені Штати 
Америки

Участь у навчальному курсі акаде-
мії ФБР 1

07.10.2018 - 
17.11.2018

Японська Держава Участь у тематичному навчально-
му курсі Японського агентства між-
народного співробітництва (JICA) 
«Кримінальна юстиція як відпо-
відь на корупцію» у рамках техніч-
ного співробітництва між Україною 
та Японією

2

14-16.10.2018 Республіка Хор-
ватія

Участь у Конференції високого рів-
ня «Підвищення прозорості та від-
повідальності з метою забезпечен-
ня доброчесності: Разом проти ко-
рупції» та у панельній сесії «Дер-
жавні органи та інституції, відпові-
дальні за запитання запобігання ко-
рупції та/або боротьбу з корупцією: 
наступні кроки їхньої співпраці на 
міжнародному рівні»

3

14-27.10.2018 Австрійська Рес-
публіка

Участь у 18-й Щорічній професійній 
конференції та Генеральній Асамб-
леї EPAC/EACN на тему «Числен-
ні виклики вимагають стійких та ін-
терактивних рішень» 

6

21-26.10.2018 Естонська Респу-
бліка

Участь у навчанні Digital Forensics 
Analytics Training 2

22-26.10.2018 Італійська Респу-
бліка

Участь у тренінгу 1

22-26.10.2018 Італійська Респу-
бліка

Участь у тренінгу 2

03-17.11.2018 Сполучені Штати 
Америки

Навчальна поїздка з тематики 
«Стратегічні комунікації для ново-
створених правоохоронних орга-
нів (INL: Strategic Cоmmunications 
for Newly Established Anti-Corruption 
Agencies)»

5

04-11.11.2018 Сполучені Штати 
Америки

Участь у міжнародній конференції 
щодо боротьби з корупцією та ха-
барництвом

1

04-10.11.2018 Французька Рес-
публіка

Участь у конференції випускників 
Центру ім. Джорджа К. Маршалла – 
країн Східної Європи та Чорномор-
ського регіону

2

04-10.11.2018 Сполучені Штати 
Америки

Участь у воркшопі з питань гло-
бальної боротьби із транснаціо-
нальною організованою злочин-
ністю

2

11-15.11.2018 Австрійська Рес-
публіка

Участь у поновленій IX сесії робо-
чої групи з питань огляду виконан-
ня положень Конвенції ООН про-
ти корупції

2

11-14.11.2018 Італійська Респу-
бліка

Участь у Міжнародній конференції 
на високому рівні «Розвиток анти-
корупційних стратегій в епоху циф-
рових технологій – останні тенден-
ції та найкращі практики у сфе-
рі діяльності ОБСЄ» («Developing 
anti-corruption Strategies for the 
Digital Age – Recent Trends and Best 
Practices in the OSCE Area»)

4

12-16.11.2018 Естонська Респу-
бліка

Участь у тренінгу 5

13-16.11.2018 Чеська Республіка Участь у IX засіданні правозасто-
совної мережі на тему «Незалеж-
ність прокурорів, виявлення коруп-
ції та міжнародне співробітництво в 
корупційних злочинах»

1

18-24.11.2018 Королівство Бель-
гія

Участь у навчально-ознайомчому 
візиті до Федеральної поліції Коро-
лівства Бельгія

10

26-30.11.2018 Федеративна Рес-
публіка Німеччина

Участь у  вокршопі з питань  
боротьби з транснаціональною  
організованою злочинністю  
у Центрі ім. Маршалла,  
(м. Гарміш-Партенкірхен)

4

01-15.12.2018 Сполучені Штати 
Америки

Тренінг із тактико-спеціальної  
підготовки 3

09-15.12.2018 Угорська Респу-
бліка

Участь у курсі підвищення кваліфі-
кації з питань лідерства для жінок у 
правоохоронних органах, організо-
ваному експертами Федерального 
правоохоронного навчального цен-
тру Міністерства внутрішньої без-
пеки США в Міжнародній правоохо-
ронній академії (м. Будапешті)

2

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИ-
КОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАїНИ; КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПО-
РУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАїНИ, РЕ-
ЗУЛЬТАТИ їХ РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУП-
ЦІЙНОГО БЮРО УКРАїНИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного 
бюро України

з 01.07.2018 по 31.12.2018

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

працівників Національного бюро 240
2. Проведено службових розсліду-

вань
14

до Дисциплінарної комісії подані 
матеріали для вирішення питан-
ня про притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності стосовно 
7 працівників

3. Притягнуто до відповідальності 
працівників Національного бюро 2 догана - 1;

зауваження - 1
4. Проведено моніторинг спосо-

бу життя 3
5. Проведено перевірок на добро-

чесність 8 1 негативний результат

6. Заведено оперативно-розшуко-
вих справ 2

7. Кримінальні провадження, досудо-
ве розслідування яких здійснюва-
лося детективами Управління вну-
трішнього контролю Національ-
ного бюро

76

з них: закрито - 22; об’єднано - 6; 
направлено за підслідністю - 29; 
залишок - 19

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАїНИ ТА ЙОГО ВИКО-
НАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро на 2018 рік (тис. грн)

№ Найменування 

Затвердже-
но станом 
на початок 
2018 року

Затверджено з урахуванням змін 
(станом на 31.12.2018)

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд Разом

1. Видатки  
на оплату праці 472 054,2 472 054,2 472 054,2

2. Нарахування  
на оплату праці 91 403,5 91 403,5 91 403,5

3. Придбання товарів  
і послуг 113 445,0 113 445,0 6 889,2 120 334,2

4. Соціальне  
забезпечення 55 450,0 55 450,0 55 450,0

5. Інші (поточні) видатки 1 563,3 1 563,3 1 563,3
6. Капітальні видатки 123 175,7 123 175,7 12 472,4 135 648,1

Всього 857 091,7 857 091,7 19 361,6 876 453,3

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

№ Найменування 

Затвердже-
но на 2018 
рік (з ура-
хуванням 

змін)

Касові ви-
датки % виконання

1. Видатки на оплату праці 472 054,2 472 048,6 100
2. Нарахування на оплату праці 91 403,5 81 208,0 89
3. Придбання товарів і послуг 113 445,0 82 314,2 73
4. Соціальне забезпечення 55 450,0 26 913,9 49
5. Інші (поточні) видатки 1 563,3 1 053,2 67
6. Капітальні видатки 123 175,7 111 441,6 90

Всього 857 091,7 774 979,5 90

8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, щО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬ-
НОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАїНИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО 
ОБОВ’ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№ Вид Всього

в т.ч. до 
Львівського 
територіаль-
ного управ-

ління

в т.ч. до Хар-
ківського те-
риторіаль-
ного управ-

ління

в т.ч. до 
Одесько-
го терито-
ріально-
го управ-

ління
1. Звернення громадян, всього 4925 208 154 113

звернення, що надійшли засо-
бами поштового зв’язку без-
посередньо до Національного 
бюро, а також ті, що пересила-
лися з інших установ

1778 159 125 65

звернення, подані до громад-
ської приймальні 819 49 29 48

звернення громадян  
до кол-центру 2328 0 0 0

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

271 0 1 1

в т.ч. запити та звернення на-
родних депутатів України що-
до відомостей, наведених в 
е-деклараціях

11 0 0 0

3. Звернення народних депута-
тів України, переслані іншими 
органами

64 0 0 0

4. Запити на доступ до публічної 
інформації 233 1 2 1

5. Заяви, звернення юридич-
них осіб 237 14 11 57

6 Заяви, звернення державних 
органів 448 17 4 94

7. Заяви, звернення громадських 
організацій 234 22 7 16

ВСЬОГО 6412 262 179 282

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період
запити від НАБУ запити до НАБУ

наді-
слано

вико-
нано держави отрима-

но
вико-
нано

держа-
ви

Всього  
станом на 
31.12.2018

489 234

Австралія; Азербайджан-
ська Республіка; Республі-
ка Австрія; Народна Респу-
бліка Бангладеш; Беліз; Ко-
ролівство Бельгія; Республі-
ка Білорусь; Республіка Бол-
гарія; Британські Віргінські 
Острови; Сполучене Королів-
ство Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії; Спеціальний 
Адміністративний Район Ки-
тайської Народної Республіки 
Гонконг; Сент-Вінсент і Гре-
надини; Грецька Республіка; 
Грузія; Королівство Данія; Ес-
тонська Республіка; Арабська 
Республіка Єгипет; Держава 
Ізраїль; Республіка Індія; Рес-
публіка Ірландія; Королівство 
Іспанія; Італійська Республіка; 
Республіка Казахстан; Кай-
манові Острови; Канада; Кир-
гизька Республіка; Республіка 
Кіпр; Китайська Народна Рес-
публіка; Латвійська Республі-
ка; Литовська Республіка; Ве-
лике Герцогство Люксембург; 
Князівство Ліхтенштейн; Рес-
публіка Македонія; Республі-
ка Мальдіви; Республіка Мол-
дова; Князівство Монако; Ко-
ролівство Нідерландів; Фе-
деративна Республіка Німеч-
чина; Королівство Норвегія; 
Об’єднані Арабські Емірати; 
Острів Джерсі; Республіка Па-
нама; Південно-Африканська 
Республіка; Республіка Поль-
ща; Республіка Корея; Росій-
ська Федерація; Румунія; Ко-
ролівство Саудівська Аравія; 
Республіка Сейшельські Ост-
рови; Федерація Сент-Кіттс і 
Невіс; Республіка Сербія; Рес-
публіка Сінгапур; Словацька 
Республіка; Сполучені Штати 
Америки; Республіка Таджи-
кистан; Турецька Республіка; 
Угорщина; Східна Республі-
ка Уругвай; Французька Рес-
публіка; Республіка Хорватія; 
Чеська Республіка; Республі-
ка Чорногорія; Швейцарська 
Конфедерація; Королівство 
Швеція; Шотландія; Японська 
Держава

29 26 —

в т.ч. за 
період з 
01.07.2018 
по 
31.12.2018

118 52 — 7 8 —


