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ЦИФРА ДНЯ

4G виходить 
на старт

ПОСТУП. Кабінет Міністрів України на вчорашньому засіданні
ухвалив рішення про початок процедури продажу ліцензій зв’язку
4G. Представляючи відповідне рішення, Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман наголосив, що це черговий крок на шляху економіч-
ного зміцнення України, а розвиток телекомунікаційної галузі
—додатковий драйвер економічного зростання.

Глава уряду зауважив, що конкурс на продаж ліцензій відбува-
тиметься максимально прозоро, його результати в перспективі за-
безпечать державі нові технології, а бюджету —  додаткові доходи. 

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів підкрес-
лив, що впровадження в Україні зв'язку 4G вкрай важливе, адже
наша держава в цьому аспекті відстає від провідних країн світу. І
ухвалення урядових рішень — давно назрілий крок. «Впроваджен-
ня 4G розширить можливості держави й бізнесу у різних сферах
життя, дасть змогу отримати приріст ВВП й забезпечить створення
нових робочих місць», — сказав він.    

ЦИТАТА ДНЯ

Геннадій ЗУБКО:
«Якщо буде
позитивне

рішення ЦВК, 
наприкінці року 

в Україні
налічуватимуть

близько 
665 громад».

Віце-прем’єр-міністр про очікуване призначення
місцевих виборів на осінь 2017-го
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Геопортал допоможе
відновити східні
регіони

КОНТРОЛЬ. Новий ресурс надасть змогу побачити, 
хто спрямовує кошти на потреби громад і як їх витрачають

100,2%
становив, за даними Держстату, індекс
споживчих цін (індекс інфляції) у липні

2017 року порівняно з червнем

Світові потрібні українські літаки
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Для полегшення роботи авіабудівних підприємств скасовують
плату за ввізне мито і ПДВ в імпорті комплектуючих

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Звільнення підприємств літако-
будівної галузі від сплати мита

й ПДВ, розвиток програм профі-
лактики серцево-судинних захво-

рювань і поточні проблеми в освіт-
ній сфері — цим темам урядовці
приділили найбільше уваги. По-
станова «Про затвердження по-
рядку та обсягів ввезення на митну
територію України товарів суб’єк-
тами літакобудування зі звільнен-

ням від сплати ввізного мита та по-
датку на додану вартість» перед-
бачає зменшення фінансового
навантаження на підприємства га-
лузі і надає її розвитку додаткових
стимулів. Рішення обумовлене
нормами Закону «Про розвиток лі-

такобудівної промисловості». Воно
діятиме до 1 січня 2025 року і 
напряму стосуватиметься підпри-
ємств,  які опікуються розроблен-
ням, виробництвом, ремонтом,
переобладнанням чи модифіка -
цією технічного об слуговування

авіаційної техніки й авіаційних
двигунів. 

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман вважає дію таких
норм ідеальним сценарієм
для розвитку вітчизняного
літакобудування. 2
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Звіт про роботу
Національного
антикорупційного
бюро 
України6

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

На Херсонщині
підготовлено й видано
двотомник книжки
«Хронологія
мужності»
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(Закінчення.
Початок на стор.1)

Перший віце-прем’єр-мі-
ністр Степан Кубів більше
говорив про приналежність
України до країн, які мають
повний цикл створення
авіаційної техніки: «Ми
знаємо, що на наші літаки є
попит. Наприклад, за під-
рахунками експертів галу-
зі, потреба світового ринку
в літаках Ан становить
близько 1000 одиниць до
2035 року. Тому ми пропо-
нуємо звільнити кошти лі-
такобудівних підприємств
для реінвестування в до-
слідно-конструкторські ро-
боти і модернізацію техно-
логій». Водночас підприєм-
ства літакобудування ма-
ють дотримуватися вимог
щодо обсягів ввезення та
їхнього цільового викорис-
тання. Це може бути як пе-
репродаж, так і безоплатна
передача комплектуючих.

Щоправда, галузь по-
стійно стикається з дефіци-
том обігових коштів. У цьо-
му розрізі Степан Кубів за-
явив: «Світова практика
свідчить, що близько 15%
обсягу коштів, отриманих
від реалізованої авіаційної
техніки, реінвестують на
розвиток авіаційного ви-
робництва і створення но-
вих зразків техніки. В Ук-
раїні цей показник за ос-
танні десять років був мен-
шим за 3%».

Кардіоцентри
з’являться
наприкінці року

Керівництво Міністер-
ства охорони здоров'я, Мі-
ністерства економічного

розвитку і торгівлі та Мі-
ністерства внутрішніх
справ отримало від
Прем’єра доручення проа-
налізувати дані щодо заку-
півель медичних препара-
тів закладами охорони здо-
ров’я у країні за завище-
ними цінами. Згідно з ін-
формацією Мінекономроз-
витку, різні медичні уста-
нови купують деякі препа-
рати за ціною, яка подеко-
ли навіть на 90% переви-
щує середньозважений та-
риф у країні. Серед них і
парацетамол, і омнопон, і
аспірин, й адреналін. Саме
тому аналіз закупівель
медпрепаратів триватиме,
а персоніфікаційні дані по-
рушників оприлюднюва-
тимуть. «Це щоб пацієнти
телефонували і казали
крадієві «хороші слова», —
наголосив Володимир
Гройсман.

Він нагадав, що протягом
року уряд закупив понад 10
тисяч стентів для прове-
дення серцево-судинних
процедур на 50% дешевше,
ніж це було раніше. А окре-
мо доручив повністю запус-
тити роботу 13 кардіологіч-
них центрів в 11 областях.
Усі вони мають запрацюва-
ти до кінця 2017 року.

Взагалі Міністерство
охорони здоров’я планува-
ло закупити в цьому році
через міжнародні організа-
ції коштом держбюджету
щонайменше 10,4 тисячі
стентів для лікування паці-
єнтів із гострим коронар-
ним синдромом. Переважно
в компаній Boston Scientific
(США) і Balton (Франція,
Польща) вартістю від 80 до
150 доларів за одиницю.

Станом на 19 липня ві-
домству вдалося придбати
20 тисяч таких стентів. До-

кладніше щодо цього пи-
тання висловлювався за-
ступник міністра охорони
здоров’я Олександр Лін-
чевський. Він нагадав, що в
Україні щороку трапляєть-
ся близько 40 тисяч інфар-
ктів. У 20 тисячах випадків
потрібна й ангіографія, і
стентування.

«Наша кінцева мета —
Україна охоплена мере-
жею закладів, де здійсню-
ють ангіографію та стенту-
вання, де за короткий час
можуть відновити прохід-
ність серцевої судини та
зберегти діяльність серце-
вого м’яза. Ми створюємо
мережу закладів, закупо-
вуємо стенти й витратні ма-
теріали. Усіх їх розподілять
таким чином, що пацієнтам
з інфарктом невідкладну
медичну допомогу буде на-
дано безоплатно», — сказав
посадовець.

За наступним прем’єр-
ським дорученням віце-
прем’єр-міністр — міністр
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства
Геннадій Зубко разом із ке-
рівництвом Мінфіну, МОН,
МОЗ має визначити, які
гірські та високогірні райо-
ни потребують підтримки
держави, коли йдеться про
освіту й охорону здоров’я.

«Я наголошував неодно-
разово, що в гірській і висо-
когірній місцевості ми має-
мо зовсім інакше, міцніше
підтримувати інфраструк-
туру. Тобто доступ до якіс-
ної освіти і охорони здо-
ров’я — питання номер
один. Але ми розуміємо, що
до високогірних районів
зовсім інший доступ, там
інакша інфраструктура.
Нам потрібно інвестувати
туди більше грошей», — за-
уважив Володимир Гройс-
ман. Передовсім слід визна-
чити, які гірські і високогір-
ні територіальні громади
мають проблеми, дати ін-
формацію міністерствам,
узагальнити і винести на
засідання уряду, щоб здійс-
нити такий перерозподіл.

Уряд 
не підтримує
непрозорі дії 

Наприкінці заходу Во-
лодимир Гройсман повідо-
мив присутнім дві новини.
По-перше, Національний
банк і Міністерство фінан-
сів не змогли узгодити
проведення репрофайлін-
гу облігацій внутрішньої
державної позики для на-
дання 15 мільярдів гри-
вень на будівництво доріг.

Це 50% запланованого на
цей рік фінансування об-
сягом 30 мільярдів гри-
вень.

По-друге, уряд не під-
тримує запропонований
Національною комісією,
що здійснює регулювання
у сфері енергетики та
житлово-комунальних по-
слуг (НКРЕКП), варіант
упровадження тарифоут-
ворення для обленерго
(RAB-тарифи), яке стиму-
лює інвестиції і скорочує
втрати в електромережах.
У КМУ вважають його не-
прозорим і таким, що може
призвести до необґрунто-
ваних витрат населення на
електроенергію.

Того дня урядовці схва-
лили чимало постанов. Во-
ни затвердили фінансовий
план Національної атомної
енергогенеруючої компанії
«Енергоатом» на 2017 рік з
показником чистого при-
бутку на рівні 240 мільйо-
нів гривень, припинили
дію угоди між урядами
України і Росії про поря-
док взаємодії під час здійс-
нення експорту товарів
(продукції) військового
призначення до третіх
країн; затвердили угоди
між урядом України та
Організацією НАТО з під-
тримки та постачання про
партнерство з підтримки
спільного управління
предметами постачання.

Також КМУ прийняв за-
яву про відставку керівни-
ка Укрзалізниці Войцеха
Бальчуна. Тимчасово ви-
конувачем обов’язків ке-
рівника держкомпанії ста-
не перший заступник мі-
ністра інфраструктури і
голова наглядової ради Ук-
рзалізниці Євген Кравцов.

Світові потрібні українські літаки
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Агресію зупинить
тільки 
«жорсткість» світу

Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»

СУМНА ДАТА. У дев’яті роковини збройної агресії Росії
проти Грузії Президент України Петро Порошенко провів
телефонну розмову з Президентом Грузії Георгієм Мар-
гвелашвілі. Він висловив солідарність із грузинським на-
родом словами: «У цей день наші серця разом з вами».
Глава держави особливо наголосив, що Україна підтримує
й підтримуватиме територіальну цілісність Грузії.

А Георгій Маргвелашвілі підкреслив, що Грузія відчуває
підтримку України і вдячна за неї. За його словами, 24
серпня грузинські військові на чолі з міністром оборони
Грузії візьмуть участь в урочистому параді на честь Дня
Незалежності України. Як повідомляє департамент прес-
служби АП, під час цієї телефонної розмови глави країн
засудили відвідання президентом Росії Володимиром Пу-
тіним окупованої Абхазії.

Того самого дня Міністерство закордонних справ Украї-
ни оприлюднило заяву. У ній ідеться про те, що внаслідок
збройної агресії РФ проти Грузії загинули сотні людей, а
десятки тисяч осіб залишилися без даху над головою. «Ук-
раїна підтверджує свою повагу до державного сувереніте-
ту і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно
визнаних кордонів та рішуче засуджує дії Російської Феде-
рації як держави-агресора, — зазначено в тексті. — Зму-
шені констатувати, що саме через відсутність своєчасної
жорсткої і консолідованої реакції світової спільноти на зло-
чин Кремля в Грузії п’ята частина суверенної території цієї
держави досі перебуває під окупацією, а Росія продовжує
загарбницьку політику проти інших держав Європи».

В МЗС також закликають міжнародне співтовариство
усвідомити всю глибину загрози, яку несе глобальній без-
пеці агресивна політика РФ, та посилити спільні зусилля,
спрямовані на відновлення територіальної цілісності, су-
веренітету держав, що стали жертвами таких незаконних
дій.

Одне із завдань реформи авіабудування — продати 1000 літаків Ан до 2035 року
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Старт заплановано на осінь
ЗМІНИ. Законопроект, який стосується першого етапу
пенсійної реформи, готують до другого читання

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

13липня цього року на-
родні депутати при-

йняли в першому читанні за-
конопроект № 6614 «Про
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України
щодо підвищення пенсій». За
словами міністра соціальної
політики Андрія Реви, пен-
сійна реформа пройшла
конкретні організаційно-
правові форми і втілилася в
законопроект. «Ідею обгово-
рювали в серйозному екс-
пертному середовищі всере-
дині країни і поза її межами.
Зрештою, визначили пара-
метри, які має містити ця ре-
форма, визначено логіку і по-
слідовність кроків для забез-
печення гідного життя на-
ших пенсіонерів», — заува-
жив посадовець під час бри-
фінгу в Кабінеті Міністрів.

Цей законопроект — еле-
мент пенсійної реформи. Для
її впровадження треба про -
йти чималу дистанцію. На
першому етапі заплановано
навести порядок у солідар-
ній системі. Другим кроком
стане перегляд пенсійного

забезпечення військово -
службовців. Наступне —
введення накопичувальної
системи, щоб дати чіткий до-
роговказ для молодих лю-
дей, кому сьогодні менш ніж
35 років. Вони отримають
змогу протягом 20 років на-
копичувати кошти, а потім
отримувати пенсію з — солі-
дарної і накопичувальної
систем.

— Якби ми були популіс-
тами, нам би не потрібна бу-
ла пенсійна реформа. Спря-
мували б усі кошти, які є, на
підвищення пенсій і сказали
б «дивіться, які ми молодці!».
Це неправильно. Не може
матеріальне становище пен-
сіонера залежати від доброї
волі уряду, парламенту чи
навіть Президента. Має бути
модель, за якою незалежно
від того, хто у владі, поліп-
шуватиметься матеріальне
становище, — наголосив мі-
ністр соціальної політики.

За його словами, законо -
проект пройшов експертизу
Світового банку і МВФ. Його
розглянув і схвалив уряд та
подав на розгляд Національ-
ної ради реформ. До речі, ра-
зом з цим законопроектом

подавали ще п’ять альтерна-
тивних. Однак урядовий на-
брав більше балів. Нині в ко-
мітеті Верховної Ради триває
систематизація внесених
пропозицій. Роботу над цим
планують завершити до по-
чатку роботи наступної сесії
ВР, щоб уже у вересні подати
законопроект на друге чи-
тання.

З 1 жовтня 2017 року за-
плановано провести неодно-
разово анонсований пере-
гляд розміру пенсії майже
половині нинішніх пенсіоне-
рів (5 мільйонам 600 тися-
чам). Людям буде істотно
підвищено пенсію. На це
вплине індивідуальний роз-
мір коефіцієнта заробітку і
трудовий стаж. Крім того,
заплановано перенести дату
підвищення соціальних
стандартів з 1 грудня на 1
жовтня цього року. Це дасть
змогу ще 3 мільйонам людей
переглянути розмір пенсії. А
також скасувати оподатку-
вання пенсій для працюючих
пенсіонерів. 

А найголовнішим у пен-
сійній реформі Андрій Рева
назвав можливість стабілі-
зувати працівника, встано-

вити такі параметри солі-
дарної пенсійної системи,
які на майбутнє забезпечать
зменшення її дефіцитності. І
допоможуть узгодити ви-
датки з доходами, значно
підвищивши доходи Пенсій-
ного фонду. «А значить, ре-
форма забезпечить не епізо-
дичний, приміром, раз на
п’ять років, перегляд пенсій-
ного забезпечення, а щоріч-
не планове зростання пенсій
відповідно до тієї форми
розрахунку, яку закладено в
проект цієї реформи, — до-
дав міністр соціальної полі-
тики. Він також наголосив на
поновленні соціальної спра-
ведливості між тими, хто
працював, і тими, хто не ду-
же гнув спину. Тож у межах
пенсійної реформи скасову-
ють коефіцієнт 1,35%. Має
бути співвідношення між
тим, що людина заплатила, і
тим, що отримує. Нині існує
мінімальна участь, яка на
отримання пенсії не дає пра-
ва. Якщо людина не має 15
років страхового стажу, пен-
сію не платять. В Україні є
майже 20 тисяч громадян,
які не отримують пенсію, а
лише допомогу.
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новини та коментарі
Прошу слова!

І пензель 
проти 
корупції?

Ольга ЛОБАРЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Нещодавно, готуючи матеріал до друку, зіткнулася з такою по-
зицією держслужбовця. Чоловік цілком серйозно забороняв 

згадувати, що він майстер спорту: не пасує, мовляв, до статусу... 
Йшлося про його участь у футбольному турнірі. Невже те, чим ра-
ніше гордилися, тепер треба приховувати? Бо я наївно вважала, 
що чим більше здібних і високоосвічених чиновників, тим вищий 
рівень взаємовідносин у державі, тим надійніше щеплення від ко-
рупції, хамства і формування непереступних граней у людській ду-
ші під час виконання службових обов’язків. Найнадійніший контр-
оль, може, надійніший, ніж покарання.

Ці мої думки повернула на реальні кола неординарна виставка 
в залах музею «Дрогобиччина» автора й організатора всеукраїн-
ського проекту «У нас єдина доля — ім’я їй доля України» Петра 
Грицюка. 38-річний суддя Івано-Франківського окружного адмінсу-
ду... малює. І не приховує цього «гріха»...

Свого часу він, уродженець села Микуличин на Яремчанщині, 
випускник Харківської національної юридичної академії, був від-
мінником дитячої художньої школи. Сьогодні його оригінальна 
чорно-біла графіка в стилі сюжетної композиції, створена олійни-
ми фарбами на полотні, розповідає про минуле і сучасне краю, за-
карбоване в архітектурі. Підтвердилися ще одні класичні постула-
ти: базовий рівень особистості закладається в дитинстві, у сім’ї і 
школах — загальноосвітніх, мистецьких, спортивних. А згодом, ко-
ли їхні вихованці стають такими професіоналами, виборцями і від-
повідальними за долю держави громадянами, ця освіта окупаєть-
ся народові сторицею.

Культурологічне походження «вакцини від хамства і мздоїм-
ства» запримітила й відвідувачка цієї виставки акторка, громад-
ська діячка, волонтерка й учасниця концертів для українських во-
їнів на сході країни Олександра Лисак: «Подивіться на символізм, 
глибину абстрактного мислення і відчуття батьківщини цього ав-
тора — судді, члена мистецьких об’єднань «Згарда», «Порталу не-
залежних художників», — коментувала вона натхненно дітям-екс-
курсантам картини «Історія однієї Ратуші», «Микуличин. Кладка 
через Прут». Ці твори автор душевно переніс в олійні полотна зі 
старих листівок початку ХХ століття, які він колекціонує. Вулиці, 
старовинні будівлі Косова, Надвірної, Ворохти, Львова і Дрогоби-
ча. Гід-ентузіаст на хвильку замислилася й завершила: «Суддів-
ську систему вважають у нас найбільш корумпованою. Та якщо є 
такі судді, то, може, не все ще у нас втрачено...» 

Під однією з картин — натхненний вірш автора. Понад 80 мис-
тецьких робіт Петра Петровича Грицюка вкладаються у його твор-
че кредо: «Популяризувати загальновідомі цінності, над якими 
треба задуматися і зробити висновки — кожен для себе», яке, як 
ми переконалися, реалізовується і для тих, хто їх споглядає. Йо-
го художні полотна демонстрували в музеях України, два роки то-
му — в Кабінеті Міністрів та Дипломатичній академії Міністерства 
закордонних справ України, в українських культурних центрах по-
сольств України в Греції та Угорщині, в приміщеннях вінницького 
суду. Де багато краси, там менше місця для бруду.
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Недоліки усунуть  
до наступного літа
всТуПНа КаМПаНІЯ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
наполягає на вдосконаленні Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти

Лора ВОВК 
для «Урядового кур’єра»

Глава уряду доручив ке-
рівництву Міністерства 

фінансів та Міністерства 
освіти і науки опрацювати 
можливість надання з дер-
жавного бюджету коштів на 
виправлення недоліків у цій 
електронній системі.  На йо-
го думку, вона довела свою 
ефективність, однак потре-
бує додаткової уваги для 
усунення операційних не-
доліків. 

Під час наради, присвя-
ченої підсумкам вступної 
кампанії 2017 року, гла-
ва уряду заявив: «Можна з 
упевненістю резюмувати, 
що складнощі були, але всі 
питання вже врегульовано, 
і система довела свою здат-
ність об’єктивно розглядати 
результати. За фактом усіх 
зараховано до вищих на-
вчальних закладів. Система 
готова. І вже під час наступ-
ної вступної кампанії у нас 
не виникатиме проблем».

У свою чергу міністр осві-
ти і науки Лілія Гриневич 
пояснила, що труднощі зде-
більшого були пов’язані із 
запровадженням нового 

програмного обслуговуван-
ня. Згідно з укладеним дого-
вором, інститут-розробник 
програмного забезпечення 
протягом року зобов’язаний 
повністю усунути будь-які 
недоліки, розвинути і вдо-
сконалити сервіси, потрібні 
університетам. Міністр опо-
середковано попросила ви-
бачення в абітурієнтів і пра-
цівників приймальних комі-

сій вищих навчальних за-
кладів за стресові умови ро-
боти.

Як повідомляє департа-
мент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Се-
кретаріату КМУ, глава уря-
ду підкреслив, що оскільки 
складнощі подолано, відте-
пер жодне втручання в сис-
тему неможливе. Його ви-
сновок чіткий: «Програм-

не забезпечення — це дер-
жавна власність. Головна 
перемога в тому, що при-
ватні особи не впливають 
на управління цим проце-
сом. Це важливо з огляду 
на безпекову складову. Ду-
же важливо, щоб система, 
яку нині створює Міністер-
ство освіти і науки, була від-
критою, конкурентною, щоб 
молоді люди могли вступи-
ти до того навчального за-
кладу, який, на їхню дум-
ку, дасть можливість стати 
конкурентнішими і здобути 
якісніші знання».

Згідно з даними МОН що-
до зарахування на місця бю-
джетного замовлення, май-
же 90% вступників зарахо-
вано. Відповідні накази вида-
но, триває перерозподіл за-
лишку місць серед пільго-
вих категорій, що мають пе-
реважне право на отриман-
ня місця державного замов-
лення. Окрім цього, відомство 
розв’язує поточні проблеми і 
здійснює аналіз складнощів 
вступної кампанії. Передов-
сім увагу надаватимуть за-
стосуванню сільського коефі-
цієнта. Усе прораховувати-
муть детально, аби наступно-
го літа недоліків не виникало.

За повідомленням Державної служби статистики України, ін-
декс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2017 року по-

рівняно з червнем становив 100,2%, за період січень   — липень 
2017 року — 108,2%. За період січень 1998 року — липень 2017 
року — 1132,1%. Індекси споживчих цін на товари та послуги 
були такими:

Індекс споживчих цін у липні 2017 року1

(відсотків)

   Автодорожній пасажирський 
транспорт 101,2 116,6
Зв’язок 99,9 106,2
Відпочинок і культура 100,2 103,1
Освіта 100,1 102,3
Ресторани та готелі 101,6 108,8
Різні товари та послуги 100,3 100,1

________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Індекси споживчих цін за регіонами  
у липні 2017 року 

(до попереднього місяця; відсотків)

ІСЦ

________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції

Україна1       100,2
Вінницька      100,2
Волинська      100,2
Дніпропетровська      100,3
Донецька      100,0
Житомирська      100,5
Закарпатська      99,6
Запорізька      100,8
Івано-Франківська      100,2
Київська       100,5
Кіровоградська      100,7
Луганська      99,9
Львівська      100,1
Миколаївська      99,7
Одеська       100,8
Полтавська      100,2
Рівненська      100,3
Сумська       100,3
Тернопільська      100,2
Харківська      100,4
Херсонська      99,9
Хмельницька      100,4
Черкаська      100,4
Чернівецька      100,5
Чернігівська      100,0
м. Київ       99,9

Липень 2017 до

червня 2017 грудня 2016

Індекс споживчих цін 100,2 108,2
Продукти харчування  
та безалкогольні напої 100,3 112,2
  Продукти харчування 100,3 112,6
    Хліб і хлібопродукти 100,4 106,2
      Хліб 100,9 110,4
      Макаронні вироби 100,8 105,0
    М’ясо та м’ясопродукти 105,1 120,4
    Риба та продукти з риби 99,6 102,5
    Молоко, сир та яйця 98,9 95,8
      Молоко 100,2 101,8
      Сир і м’який сир (творог) 100,1 107,9
      Яйця 91,0 57,5
    Олія та жири 101,5 106,3
      Масло 101,0 107,1
      Олія соняшникова 99,8 102,3
    Фрукти 98,6 150,5
    Овочі 90,8 155,6
    Цукор 99,4 108,4
  Безалкогольні напої 100,4 104,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,6 113,1
Одяг і взуття 95,6 95,7
Житло, вода, електроенергія, газ та 
інші види палива 100,6 108,1
  Утримання та ремонт житла 100,3 103,6
   Водопостачання 101,1 116,0
   Каналізація 101,4 112,1
   Утримання будинків та 
прибудинкових територій 108,5 142,1
   Електроенергія 100,0 128,1
   Природний газ 100,0 101,0
   Гаряча вода, опалення 100,0 100,3
Предмети домашнього вжитку, 
побутова техніка та поточне 
утримання житла 100,1 101,3
Охорона здоров’я 100,5 104,1
  Фармацевтична продукція, медичні 
товари та обладнання 100,4 102,7
  Амбулаторні послуги 100,9 109,6
Транспорт 100,0 107,3
  Паливо та мастила 98,9 104,9
  Транспортні послуги 101,6 116,2
   Залізничний пасажирський 
транспорт 106,8 115,0

Китай цікавить 
потенціал Сумщини

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВИ. Сумщину відвідала делегація Китайської Народ-
ної Республіки у складі представників національної ядерної корпо-
рації (СNNC), Інституту ядерної енергії (NPIC) та корпорації ядерної 
промисловості (CNEIC). У стінах Сумської ОДА учасники зустрічі об-
говорили широке коло питань подальшої співпраці Слобожанського 
краю з китайськими партнерами.

Як зазначив заступник голови Сумської ОДА Микола Подоприго-
ра, нині Україна і Китай демонструють зразки обопільно корисної і 
вигідної співпраці. Зокрема Сумщина, яка має значний промисловий 
і науковий потенціал, долучилася до реалізації відповідних проектів, 
насамперед у галузі атомної енергетики, завдяки чому вже одержа-
но позитивні результати.

Так, три роки тому розпочалася співпраця Інституту приклад-
ної фізики Академії наук України з  Інститутом ядерної енергії Ки-
таю в галузі ядерної енергетики. Мас-спектрометри Сумського ВАТ 
«SELMI» успішно використовують на китайських заводах з вироб-
ництва ядерного палива, а машинобудівне НВО та завод «Насос-
енергомаш» упродовж багатьох років постачають насоси для Тянь-
ванської АЕС.

Під час переговорів китайська сторона запропонувала за учас-
ті NPIC та Інституту прикладної фізики створити в Сумах науковий 
парк, де українські та китайські науковці могли б спільно проводи-
ти дослідження. Як один з варіантів — відкрити в Інституті ядерної 
енергії Китаю сучасний дослідний комплекс на базі прискорювачів 
іонів. За словами Миколи Подопригори, у згаданих напрямах уже 
розпочалася робота. Сумська ОДА внесла на розгляд Кабінету Мі-
ністрів України пропозиції про включення кількох проектів до Прото-
колу чергового засідання українсько-китайської міжурядової комісії 
з торгово-економічного співробітництва, яке невдовзі має відбутися.

Попри складнощі з поданням заяв, абітурієнти стали 
студентами
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події та коментарі

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 серпня 2017 р. № 551 
Київ

Про зміну складу правління публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Ввести до складу правління публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жов-
тня 2015 р. № 815 «Про деякі питання правління публічного акціонерного то-
вариства «Українська залізниця» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 
2719; 2016 р., № 26, ст. 1042, № 45, ст. 1642, № 63, ст. 2134), Кравцова Євге-
на Павловича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 липня 2017 р. № 552 
Київ

Про внесення змін до пункту 15 Умов розміщення 
та погашення казначейських зобов’язань «Військові»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 15 Умов розміщення та погашення казначейських 

зобов’язань «Військові», затверджених постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 квітня 2014 р. № 100 «Про випуск казначейських зобов’язань «Вій-
ськові» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 32, ст. 860), виклавши його в та-
кій редакції:

«15. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ни-
ми припиняються 31 грудня 2017 року. Після зазначеної дати казначейські 
зобов’язання, що не були пред’явлені до погашення, вважаються погашени-
ми.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 507-р 
Київ

Про звільнення Кравцова Є. П. з посади 
першого заступника Міністра інфраструктури України

Звільнити Кравцова Євгена Павловича з посади першого заступника Міні-
стра інфраструктури України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 508-р 
Київ

Про звільнення Сивак О. В. з посади 
заступника Міністра охорони здоров’я України 

з питань європейської інтеграції
Звільнити Сивак Оксану Василівну з посади заступника Міністра охорони 

здоров’я України з питань європейської інтеграції 9 серпня 2017 р. за влас-
ним бажанням. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 509-р 
Київ

Про звільнення Балчуна В. з посади 
голови правління публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»
1. Звільнити Балчуна Войцеха з посади голови правління публічного акціо-

нерного товариства «Українська залізниця» за угодою сторін.
2. Погодити угоду про припинення контракту з головою правління публіч-

ного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 6 червня 2016 року.
3. Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра еконо-

мічного розвитку і торгівлі Кубіва С. І. укласти з Балчуном В. угоду про при-
пинення контрак ту з головою правління публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» від 6 червня 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 510-р 
Київ

Про зміну складу наглядової ради публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця»

Вивести із складу наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укра-
їнська залізниця», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2015 р. № 1239, — із змінами, внесеними розпорядженнями Ка-
бінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 562 та від 25 січня 2017 р. № 122, 
К равцова Євгена Павловича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 512-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
голови правління публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця» на Кравцова Є. П.
Покласти з 10 серпня 2017 р. тимчасово, до призначення в установленому по-

рядку голови правління публічного акціонерного товариства «Українська заліз-
ниця», виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена 
правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» Кравцо-
ва Євгена Павловича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Фахівець з міжнародної освіти Юлія ЯЛИНСЬКА: 

«Кожен третій іноземний 
студент в Україні здобуває 

медичну освіту»
Медики, менедже-

ри, фінансисти й 
правники. Вищу освіту в 
Україні здобувають по-
над 64 тисячі іноземних 
студентів зі 147 країн. 
За даними Міністерства 
освіти і науки, найбіль-
ше охочих здобути май-
бутній фах з Азербай-
джану — 14,5%, Індії — 
12,1%, Туркменістану — 
10,2%, а також з Марок-
ко, Грузії, Нігерії, Йор-
данії, Узбекистану, Ки-
таю, Єгипту та ін.

Як молодь з-за кордону 
дізнається про наші уні-
верситети, чому обирає 
навчання далеко від до-
мівки і з якими пробле-
мами стикається на шля-
ху до омріяної україн-
ської освіти, розповідає 
«УК» головний менеджер 
проекту «Міжнародна 
освіта» компанії «Ukraini-
an center of international re-
lations» Юлія ЯЛИНСЬКА.

УК Який освітній потен-
ціал можемо запропо-
нувати для абітурієнтів 
з-за кордону?
— Україна обрала курс 
на європейські стандар-
ти освіти, інтеграцію в 
загальноєвропейський 
освітній і науковий про-
стір. Освітній потенці-
ал дав змогу нам уві-
йти в десятку країн-лі-
дерів у галузі міжнарод-
ної освіти, що свідчить 
про попит на здобуття 
вищої освіти громадяна-
ми інших держав. Укра-
їнський диплом отримує 
широке міжнародне ви-
знання, а рівень профе-
сійної підготовки з бага-
тьох напрямів — високі 
оцінки закордонних пра-
цедавців.

Найбільш затребува-
ні спеціальності серед 
абітурієнтів з-за кор-
дону: лікувальна спра-
ва — 28,7%, менеджмент 
— 4,6%, стоматологія — 
4,5%, фінанси і кредит — 
4,5%, медицина — 3,4%, 
правознавство — 3%, 
фармація — 2,5%, еко-
номіка — 1,6%, будівни-

цтво — 1,5%. Наша кра-
їна завжди була гостин-
ною. За даними Inter 
Nations, 85% іноземців, 
які живуть і працюють в 
Україні, задоволені рів-
нем своїх витрат. Укра-
їна посіла перше місце 
за доступністю вартос-
ті проживання, друге — 
за рівнем задоволенос-
ті особистим фінансовим 
станом для іноземців у 
рейтингу Expat Insider 
2016.

УК У топ-10 обраних 
іноземними студента-
ми університетів уві-
йшли аж сім медичних 
вишів. Чи можуть вони 
забезпечити належну 
якість навчання?
— Одні з головних моти-
вів здобуття вищої осві-
ти в Україні для інозем-
ців — якісна академіч-
на школа і рівень знань. 
Одначе поки що зали-
шаються питання до на-
дання медичної осві-
ти. Адже такі країни, як 
Сирія, Ліван, Ірак, Па-
лестина та інші, частко-
во або повністю переста-
ли визнавати наші ме-
дичні дипломи. Підста-
ва для таких рішень — 
низькі бали, які отриму-
ють випускники укра-
їнських медичних уні-
верситетів після закін-
чення навчання. Тож 
цю проблему необхідно 
розв’язувати. Потрібно 
якнайшвидше поліпши-
ти якість надання освіт-
ніх послуг саме у медич-
них вишах, ввести но-
ві ліцензійні умови про-
вадження освітньої ді-
яльності закладів осві-
ти й підвищити вимоги до 
вступу іноземних абіту-
рієнтів в університети.

УК
 
Оскільки іноземці не 

складають зовнішнього 
незалежного оцінюван-
ня, як перевіряють їхні 
знання?
— Ще до вступу у виш ми 
в нашому центрі проводи-
мо співбесіду з абітурієнта-
ми для оцінки загального 

розвитку, рівня освіти. А 
також ведемо моніторинг 
документів про повну се-
редню (спеціальну) осві-
ту з отриманими оцінка-
ми (балами) з навчальних 
дисциплін і документів 
про результати незалеж-
ного тестування (за наяв-
ності). Якщо отримані ба-
ли низькі, не рекомендує-
мо вступати в український 
університет.

УК Якою мовою навча-
ються студенти з інших 
країн і чому важливо за-
провадити єдиний мов-
ний іспит?
— У вітчизняних вишах 
іноземці найчастіше здо-
бувають освіту україн-
ською (43,5%), російською 
(32,2%) та англійською 
(24,3%). Щоб під час на-
вчання мати повноцін-
ні знання, компетентнос-
ті, необхідно бездоганно 
володіти мовою. Безпе-
речно, цьому сприятиме 
запровадження єдиного 
обов’язкового іспиту для 
іноземних студентів з мо-
ви навчання. Усі іноземні 
студенти повинні будуть 
скласти такий іспит після 
закінчення першого кур-
су і зможуть перевестися 
на другий курс, лише як-
що знатимуть мову на на-
лежному рівні.

УК Одначе студентам 
які різняться менталь-
ністю, віросповіданням, 
традиціями, нелегко на-

важитися на тривале 
проживання в Україні. 
Як допомагаєте їм?
— У нашому центрі ми 
розробили програму 
адаптації проживання в 
Україні іноземних сту-
дентів, завдання якої — 
створення психолого-
педагогічних умов, що 
сприяють самореаліза-
ції особистості, ефектив-
ній взаємодії всіх учас-
ників освітнього проце-
су. Реалізовуємо комп-
лекс заходів, спрямо-
ваних на запобігання і 
зняття у студентів пси-
хологічного дискомфор-
ту, пов’язаного з новим 
освітньо-виховним се-
редовищем.

Загалом допомагає-
мо подолати труднощі, 
пов’язані з адаптацією 
проживання в новій кра-
їні. Знайомимо іноземців 
з українським законо-
давством, загальноприй-
нятими нормами пове-
дінки й вимогами до на-
вчання, особливостя-
ми проживання і пере-
сування іноземних гро-
мадян на території на-
шої країни, правилами 
внутрішнього розпоряд-
ку університету і гур-
тожитків. Важливо, що 
допомагаємо іноземним 
студентам адаптувати-
ся не лише спочатку, а 
впродовж усього термі-
ну навчання.

У нас існує програма 
підтримки 24/7. Мене-
джер цілодобово сім днів 
на тиждень підтримує 
постійний зв’язок зі сту-
дентом, надає вичерпні 
консультації, юридичні й 
експертні послуги, за по-
треби бере участь в ор-
ганізації екстреної й ме-
дичної допомоги, органі-
зації супроводу та безпе-
ки в інших нестандарт-
них ситуаціях. Адже що-
дня допомагаючи студен-
там-іноземцям, створює-
мо позитивний імідж на-
шої держави. А це дає 
змогу щороку залучати 
на навчання дедалі біль-
ше іноземних абітурієн-
тів, які приносять в укра-
їнську освіту додаткові 
інвестиції.

Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА 
для «Урядового кур’єра»

Найбільш затребувані спеціальності
серед абітурієнтів з-за кордону (%)
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ДОСЬЄ «УК»

Юлія ЯЛИНСЬКА. Наро-
дилася 1990 року на Сумщи-
ні. Закінчила Мінський дер-

жавний лінгвістичний уні-
верситет, брала участь 
у благодійних проектах 
Королівства Нідерлан-
дів. Працює головним 
менеджером проек-
ту «Міжнародна осві-
та» компанії «Україн-

ський центр міжна-
родних відносин».

ДОКУменти
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Геопортал допоможе відновити  
східні регіони

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Міністерство з питань тимча-
сово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб 
презентувало інформаційний 
ресурс, завдяки якому інформа-
ція про потреби східних регіонів, 
що потерпають внаслідок агресії 
Російської Федерації, стане до-
ступною для загалу. Як і про те, 
скільки надано коштів, на що їх 
витратили, які потреби громади. 
Про це повідомив міністр Вадим 
Черниш під час презентації гео-
порталу. 

У міністерстві планують зро-
бити платформу прозорою і до-
ступною. Бо нині, за словами мі-
ністра, у великому обсязі інфор-
мації про гуманітарні потреби 
соціального захисту конкретних 
людей немає. Розміщена на ре-
сурсі інформація надасть змогу 
вести постійний моніторинг со-
ціально-економічних наслідків 
конфлікту і переміщення на схо-
ді країни. Користувачі зможуть 
відстежувати ситуацію з реалі-
зацією проектів і координува-
ти дії державних органів влади, 
міжнародних партнерів.

Доступ  
до інформування

«Перша складова цієї робо-
ти — отримати інформацію, до-
ступну для всіх: простої люди-
ни, донора, центральної влади 
— про проблеми і потреби, які 

є у конкретних громад. Систе-
ма дає змогу центральній владі, 
якщо місцева вносить конкретні 
потреби на платформу, допомог-
ти в певних ситуаціях», — зау-
важив Вадим Черниш. 

За його словами, від отриман-
ня формального статусу вну-
трішньо переміщеної особи нічо-
го не змінюється. Відкритими за-
лишаються питання, що люди-
на має робити, до кого звертати-
ся у повсякденному житті, щоб 

сказати про свої потреби. Вели-
ка кількість наших громадян по-
страждали внаслідок конфлікту. 
Це не тільки поранені чи ті, що 
втратили близьких або залиши-
лися у зруйнованому помешкан-
ні. Перебування в невизначенос-
ті — також травма. 

Ідея створення порталу умож-
ливить виробити спільне бачен-
ня координації зусиль, які бу-
де спрямовано на подолання на-
слідків збройного конфлікту. За 
допомогою системи можна про-
стежувати всю історію втілення 
проекту в громаді від створення 

до його фінансування. Вона до-
поможе побачити, хто надає ко-
шти, хто їх витрачає і в яких га-
лузях і обсягах. 

«Це стане підтримкою децен-
тралізації, коли не просто бачи-
мо глобальну проблему на рів-
ні держави, а розуміємо потре-
бу конкретної людини. Думай 
глобально, а дій локально, — до-
дав Вадим Черниш. — Примі-
ром, країні потрібен мільярд до-
ларів. Це макропоказники, важ-

ливі для фахівців, а людина хоче 
знати, що хорошого буде від того 
для її громади й для неї особис-
то, як вона зможе цим скорис-
татися. Нова система дає змогу 
владі побачити всі потреби, за-
несені місцевим органом само-
врядування в геопортал».

Уникнути 
дублювання

Друга складова — скоордино-
ваність між охочими допомог-
ти. Обов’язок владних струк-
тур — допомагати. А є добро-

чинці, які хочуть це зробити, 
зокрема міжнародні організа-
ції. Однак вони бажають ба-
чити картину потреб, щоб від-
звітувати перед своїми плат-
никами податків, куди пішли 
гроші. Відтепер завдяки гео-
порталу кожен платник змо-
же простежити рух коштів і 
ефективність їхнього викорис-
тання. Така скоординованість 
убереже від дублювання нама-
гань кількох учасників подола-
ти одну і ту саму проблему. 

Третя складова — прозо-
рість в ухваленні рішень і ви-
траті коштів з різних джерел. 
Тепер видно, хто надає кошти, 
хто їх витрачає, на яких тери-
торіях, за якими напрямами і 
в яких обсягах. «Під час підго-
товчої роботи виявили, що там, 
де більш вправне керівництво, 
яке активно працює з інозем-
ними і вітчизняними партнера-
ми, більше проектів, люди зна-
ють, що їм потрібно і що слід 
робити. А є громади, де небага-
то міжнародних проектів, але 
чимало державних. Очевидно, 
це вміння місцевих чиновників 
домовлятися з чиновниками 
вищого рівня. І це також важ-
ливо. Робота платформи дає 
змогу відстежити, чия заслу-
га в тому, що проект з’явився, 
і кому завдячувати його реалі-
зацією», — зауважив керівник 
міністерства.

Він також сказав, якщо сис-
тема знайде підтримку, то її 
можна використовувати не 

лише для східних регіонів, а 
і усієї України, а також в ін-
ших країнах. «Багатомісяч-
на робота українських фахів-
ців разом з експертами світо-
вого рівня, зокрема зі Світо-
вого банку, а також компанією 
SOFT PRO і Стокгольмським 
інститутом дослідження про-
блем світу, показала, що не 
лише іноземці можуть допо-
магати нам. Досвідченість на-
ших фахівців і знання реалій 
дають змогу якнайкраще впо-
ратися із завданням», — наго-
лосив посадовець.

Слід зауважити, що плат-
форма складається з інтерак-
тивної мапи — інформаційного 
порталу, на якому відображе-
но дані про соціально-еконо-
мічні наслідки конфлікту, дані 
про поступ у питанні реаліза-
ції Державної цільової програ-
ми відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах Укра-
їни, зокрема дані про націо-
нальні та міжнародні інвести-
ції, моніторинг реалізації інф-
раструктурних проектів на те-
риторіях, що зазнали негатив-
ного впливу внаслідок зброй-
ного конфлікту. Нині платфор-
ма охоплює відомості про май-
же 2 тисячі гуманітарних про-
ектів допомоги внутрішньо пе-
реміщеним особам та з віднов-
лення територій, постражда-
лих внаслідок збройного кон-
флікту. Інформація на порталі, 
обіцяють розробники, постійно 
оновлюватиметься. 

Зарадить система комплексної підтримки
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ.  Закарпат-
ська область і район Оберф-
ранкен, що в окрузі Верхня 
Франконія Німеччини, з 2001 
року співпрацюють у ме жах 
двосторонньої угоди в різ-
них галузях, зокрема в ме-
дицині. Серед запланованих 
на 2017 рік спільних заходів 
— вивчення закарпатськими 
медиками і психологами до-
свіду окружної клініки ФРН з 
діагностики, терапії та реабі-
літації військовослужбовців 
— учасників АТО з посттрав-
матичними стресовими роз-
ладами.

У серпні фахівці із Закар-
паття поїдуть на стажування 
до колег у клініку німецького 
міста Байройт. Також україн-
ські лікарі і психологи спіль-
но з німецькими готують ме-
тодичні рекомендації для ме-
дико-соціальної реабілітації 
учасників бойових дій після 
повернення із зони АТО в но-
ву життєву смугу. Такі реко-
мендації допоможуть усуну-
ти посттравматичні стресо-
ві розлади, зумовлені учас-
тю у військових діях на сході 
України. На вересень закар-
патські й німецькі фахівці за-
планували провести конфе-
ренцію на цю тему для широ-
кого кола учасників в Укра-
їні.

Щоб закріпити домовле-
ності, днями в Закарпатській 
обласній раді відбувся «кру-
глий стіл» за участю голови 
ради Михайла Рівіса з ліка-
рями, психологами, що пра-
цюють з пацієнтами — учас-
никами АТО. Ці фахівці й по-

їдуть на стажування у місто 
Байройт.

Михайло Рівіс зазначив, 
що через збільшення кіль-
кості осіб із посттравма-
тичними стресовими роз-
ладами внаслідок військо-
вих дій на сході України ви-
никла потреба в підвищен-
ні кваліфікації закарпат-
ських медиків із діагности-
ки, терапії та реабілітації 
при цих психічних захворю-
ваннях. Заплановані в рам-
ках співпраці заходи да-
дуть змогу вивчити досвід і 
експертні оцінки німецьких 

колег та підвищити квалі-
фікацію закарпатських ме-
дичних працівників.

— Створення і забезпе-
чення ефективного функці-
онування системи комплек-
сної реабілітації військовос-
лужбовців із посттравматич-
ним стресовим розладом ви-
окремлюється як самостій-
ний напрям клінічної і соці-
альної медицини. Це дасть 
змогу ефективніше віднов-
лювати рівень соціального 
і працездатного функціону-
вання через діагностику і лі-
кування й сприятиме підви-

щенню якості життя осіб, що 
мають такі розлади, — наго-
лосив присутній на зустрічі 
директор департаменту охо-
рони здоров’я облдержад-
міністрації Володимир Мар-
кович. — Верхня Франконія 
має багатий досвід з надан-
ня психосоціальної допомо-
ги особам із посттравматич-
ними розладами, а Закар-
патська область зацікавле-
на переймати його. Продо-
вження співпраці регіонів 
України і Німеччини спри-
ятиме сталому розвитку 
партнерських громад.

Дельфінотерапія — один із методів виведення бійців зі стресової ситуації

Розміщена на ресурсі інформація надасть 
змогу вести постійний моніторинг соціально-
економічних наслідків конфлікту і переміщення на 
сході країни. Користувачі зможуть відстежувати 
ситуацію з реалізацією проектів і координувати дії 
державних органів влади, міжнародних партнерів.
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Теруправління НАБУ 
візьметься  
за чиновників усіх рівнів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. У Харкові відкрилося друге те-
риторіальне управління Національного антикорупційного бю-
ро України. Його юрисдикція поширюється не лише на Хар-
ківську, а й Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та 
на територію проведення антитерористичної операції в Луган-
ській і Донецькій областях. У новому теруправлінні, розташова-
ному за адресою: Московський проспект, 140, уже працює гро-
мадська приймальня.  Незабаром тут облаштують робочі місця 
для детективів, а також прокурорів Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури на час їхньої роботи з розслідування коруп-
ційних злочинів у регіонах. Під час відкриття управління названо 
його керівника — Юрія Кравченка. Він подякував представни-
кам програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу 
в Україні» за допомогу в забезпеченні матеріальних і технічних 
потреб штаб-квартири бюро. «За підтримки міжнародних парт-
нерів наше управління було сформовано у стислі терміни, і його 
перші працівники мають усе необхідне для початку роботи», — 
зазначив директор ХТУ НАБУ.

Попри те, що  Харківське теруправління  НАБУ працює ще не 
на повну потужність, його співробітники вже чекають на повідо-
млення про можливі факти корупції від небайдужих громадян. На 
цьому наголосив директор Національного бюро Артем Ситник. 
Він також підкреслив, що головне завдання Харківського, як і ре-
шти теруправлінь НАБУ, які вже діють в Одесі і Львові, — комуні-
кація з громадськістю, місцевими органами влади та ЗМІ. Від цьо-
го залежить, наскільки швидко вони зорієнтуються в регіонах та 
визначать сфери, найбільш уражені корупцією.

Підтримку ХОДА усім органам, що борються з корупцією, по-
обіцяла і її голова Юлія Світлична. Вона зазначила, що функції 
управління НАБУ поширюються не лише на співробітників орга-
нів державної влади, а й на представників місцевого самовряду-
вання й депутатів рад різних рівнів.

«До всіх, хто має можливість розпоряджатися публічними ко-
штами, буде особлива увага, — наголосила Юлія Світлична. — 
Результату можна досягти завдяки плідній співпраці всіх орга-
нів, залучених до боротьби з корупцією, зокрема й судової гіл-
ки. Важливо підійти комплексно, якісно й доводити кожну спра-
ву до кінця». 

Торік  між Харківською облдержадміністрацією та посольством 
США  підписано меморандум про взаєморозуміння, який перед-
бачає співпрацю у всіх сферах діяльності. А також план спільних 
дій, спрямованих на боротьбу з корупцією.
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Понад усе вони любили Україну
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! На Херсонщині видано двотомник книжки «Хронологія мужності»

Любов ГАРАЖІЙ, 
автор‑упорядник книжки 

«Хронологія мужності», 
для «Урядового кур’єра»

Книга пам’яті, альбом-
реквієм про 98 заги-

блих херсонців, котрі по-
клали свої життя в бо-
ротьбі за суверенітет і те-
риторіальну цілісність 
України в зоні АТО в пері-
од 2014—2016 років, стала 
спільним проектом управ-
ління культури Херсон-
ської обласної державної 
адміністрації та Херсон-
ської обласної організації 
Національної спілки жур-
налістів.

Доземно вклоняємос я 
нашим землякам. Вони 
прийняли на себе перший 
і найбільший удар агре-
сора-сусіда. І зробили це 
з честю. Рішуче зупинили 
ворога на східних рубежах, 
зірвавши його плани із за-
гарбання всієї України.

Вітчизна — 
це моє життя

Ані вмовляння, ані гіркі 
сльози матерів і дружин не 
вплинули на рішення зде-
більшого ще зовсім юних 
степовиків боронити рідну 
землю. Про таких кажуть: 
«Люди від Бога». «Хто, як-
що не ми!» — ці слова ста-
ли їхнім девізом у час тяж-
кого випробування для на-
шої держави.

Один із них, Роман На-
бєгов, ще 2008 року напи-
сав у своєму щоденнику: 
«Україна — це не просто 
назва держави, не про-
сто набір звуків чи навіть 
слово. Україна — це моє 
життя. І не тільки моє, а 
ще мільйонів громадян, 
які шанують синьо-жов-
тий прапор, мелодійну 
мову… Україна — це не-
осяжні степи, живі річки 
й співучі вітри…»

З перших днів 
війни на схо-
ді успішний офі-
цер Олешківсько-
го РВ УМВС Ро-
ман Набєгов ви-
рішив залишити 
мирне, комфорт-
не життя і стати на 
захист Батьківщи-
ни. Чотири рази по-
давав рапорт із про-
ханням направити 
його в зону АТО. Не 
отримавши позитив-
ної відповіді, написав 
лист міністрові вну-
трішніх справ Арсе-
ну Авакову і в кінці 
червня 2014 року був 
зарахований до ба-
тальйону міліції спе-
ціального призначення 
«Миротворець». «Хто, 
якщо не ми!» — сказав 
Рома, коли їхав із рід-
ного Херсона.

Беручи участь у за-
пеклих боях під Іло-
вайськом у серпні 2014 
року, Роман написав у 
ВКонтакті: «Ні кроку на-
зад». Та були й такі, хто 
залишив батальйон…

Вранці 29 серпня під час 
виходу з оточення під Іло-
вайськом Роман загинув, 
не доживши 2 місяців до 
28-річчя. «Його життя — 
як стрімкий, але короткий 
політ птаха. Романтик, по-
ет, лицар, справжній офі-
цер, патріот, Людина Чес-
ті і надійний друг», —на-
писали у спогадах і таким 
пам’ятають Романа його 
друзі, колеги, бойові по-
братими.

2015 року вийшла 
книжка віршів, щоден-
никових записів Романа 
Набєгова «Ні кроку на-
зад». Писав так, як від-
чував, про те, що болі-
ло, та найбільше про рід-
ні гаї, степи, про україн-
ський незламний дух. «…
Та за Україну, якщо тре-

ба, згину», — занотував 
ще 2006 року.

Ними рухала 
любов 
до Батьківщини

Яка ж безмежна ві-
ра, любов до своїх родин, 
Батьківщини рухали до-
бровольцями у виборі бо-
ронити Україну від воро-
га! Владиславом Ковальо-
вим, успішним, перспек-
тивним лікарем-хірургом, 
що свято вірив в успіш-
ну і щасливу для кожно-
го Україну, або Кирилом 
Григорюком, який поки-
нув навчання в одному з 
найпрестижніших вишів 
Франції після першого ж 
дзвінка друзів із Х ерсона: 
«Кириле, ми йдемо на ві-
йну захищати Україну. 

Ти з нами?» Або Русла-
ном Сторчеусом, юрис-
том, учасником Револю-
ції гідності, який мав ро-
дину і вірив, що все мож-
на змінити на краще. 
18-річним Олександром 
Райхертом, третьокурс-
ником гідрометтехніку-
му, душею студентсько-
го кола, що відкинув кон-
спекти, улюблену гітару, 
зробив по-дорослому від-
повідальний вибір — пі-
шов на війну. Чи Михай-
лом Шульцем, відмінни-
ком у школі і виші, неви-
правним романтиком, си-
ном священика, чи до-
бровольцем Андрієм Бо-
дяком, хліборобом, ша-
нованою у селі людиною, 
який сам виховував си-
на і залишив його на діду-
ся, поки не переможе во-
рога… І так усі 98 воїнів. 

Кожен із них гідний окре-
мої книжки — українські 
велетні духу, Герої. Нам є 
на честь кого називати ву-
лиці, міста, школи, є при-
клади, на яких виховува-
ти наших дітей. Пишімо 
правдиву історію, бере-
жімо і пам’ятаймо її, щоб 
ніхто більше не зміг стер-
ти з пам’яті імен борців за 
Україну, як колись «ви-
палювали» імена Тараса 
Шевченка, Василя Стуса, 
Василя Симоненка, Олек-
сандра Олеся… Дізна-
вшись про них, вивчив-
ши шлях їх становлення, 
ми зрозуміємо, приймемо 
і продовжимо їхню спра-
ву, їхню віру в гідне жит-
тя нашого народу.

Торік у переддень свята 
Дня Незалежності Укра-
їни голова Херсонської 
ОДА Андрій Гордєєв вру-

чив рідним загиблих 
воїнів другу книж-
ку, дорогу для них 
реліквію, найцінні-
ший документ вічної 
пам’яті про їхніх си-
нів, чоловіків, тату-
сів — «Хронологію 
мужності». У промо-
ві він зазначив: «Са-
ме в цей важливий 
для країни день ми всі 
вклоняємося вам за 
те, що виростили та-
ких синів, які віддали 
найцінніше — життя 
— за Україну, за її не-
залежність».

Книжка потрапи-
ла в бібліотеки, му-
зеї й усі навчальні за-
клади. Її дарують гос-
тям Херсонщини. «Хро-
нологію мужності» вру-
чили учасникам і пере-
можцям Всеукраїнсько-
го фестивалю-конкурсу 
військово-патріотичної 
творчості «Оберіг».

За підсумками ХVII За-
гальнонаціонального кон-
курсу «Українська мова 
— мова єднання» книж-
ці «Хронологія мужності» 
присуджено I місце в но-
мінації «Рубежі мужнос-
ті та безсмертя», а також 
Херсонську обласну літе-
ратурну премію ім. Мико-
ли Куліша.

На жаль, Херсонщи-
на і сьогодні втрачає вої-
нів-захисників. Невимов-
ним горем матерів плаче 
вся Україна — «як же ме-
ні, синку, не жаль, ти ж на 
моєму серці лежав».

Як згадує мама Руслана 
Сторчеуса: «Останні сло-
ва, які я почула, коли син 
від’їжджав: «Я йду в АТО 
заради вас, мої рідні, щоб 
війна не прийшла сюди, 
мамо, ми все змінимо... все 
буде добре». Мені так хо-
четься, щоб ця віра справ-
дилася, щоб він недаремно 
загинув».

Фельд’єгерській службі бути 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. Підрозділи військового зв’язку переходять на новітні технології, 
але й від традиційних шляхів передачі документів не відмовляються

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Цього літа виповнилося 17 ро-
ків з дня створення військ 

зв’язку ЗСУ. До початку зброй-
ного конфлікту на Донбасі осна-
щення військ зв’язку складало-
ся зі зразків часів Радянського 
Союзу. Війна дала поштовх: нині 
триває переоснащення підрозді-
лів зв’язку новими цифровими 
засобами, розроблення ядра ав-
томатизованої системи ЗСУ, що 
дасть змогу пришвидшити про-
цеси управління. Посилюється 
захист інформації й кібернетич-
ної безпеки в інформаційно-те-
лекомунікаційних системах Мі-
ністерства оборони та ЗСУ. За-
вдяки захищеній системі орга-
нізовано перехід на електронний 
документообіг у міністерстві.

Та хоч би яким стрімким був 
технологічний розвиток систем 
зв’язку, безпека любить переві-
рені методи збереження інфор-
мації. Як зауважив під час бри-

фінгу на тему «Забезпечення 
зв’язком військ ЗСУ» началь-
ник військ зв’язку Збройних сил 
України — начальник Головно-
го управління зв’язку та інфор-
маційних систем Генштабу ЗСУ 
генерал-майор Володимир Рап-
ко, є таке поняття, як стійкість 
зв’язку. Це коли одночасно пе-
редають інформацію по радіо, 
через дротові канали і щоб під-
страхуватися — через кур’єра. 
Цей вид зв’язку найнадійніший, 
він ніколи не зникне.

— Є документи, переда-
ча яких покладається лише на 
фельд’єгер сько-поштовий зв’я-
зок, навіть більше: на конкрет-
ну людину з особливими якостя-
ми характеру і підготовки. Будь-
яку зашифровану інформацію 
можна розшифрувати. Тому 
давній випробуваний спосіб до-
ставляння секретних докумен-
тів через фельд’єгеря житиме, 
— сказав Володимир Рапко.

А тому й підготовка фахівців 
цієї професії також триватиме. 

— Щоб користуватися но-
вим парком техніки й активно 
брати участь у розвитку військ 
зв’язку, потрібні освічені офі-
цери, сержанти й солдати, які 
знаються на сучасних інфор-
маційних і телекомунікаційних 
технологіях. Таких фахівців-
зв’язківців готують у трьох вій-
ськових вишах. Це Військовий 
інститут телекомунікацій та ін-
форматизації, коледж сержант-
ського складу та об’єднаний на-
вчально-тренувальний центр 
військ зв’язку, — поінформував 
військовий посадовець.

Також на базі військових ви-
шів функціонують тримісячні 
офіцерські курси, по завершен-
ні яких найкраще підготовле-
ні сержанти військ зв’язку з ви-
щою освітою отримують первин-
не офіцерське звання молодший 
лейтенант.

— Спираючись на досвід АТО, 
торік ми докорінно змінили про-
граму підготовки фахівців для 
військ зв’язку. Зокрема перегля-

нули вимоги до практичних на-
вичок випускників у галузі теле-
комунікацій і радіозв’язку, під-
готували перелік того, що нале-
жить їм знати й уміти. На осно-
ві бойового досвіду оновлено всі 
навчальні програми, до прове-
дення занять широко залучаємо 
й цивільних спеціалістів, — до-
дав Володимир Рапко.

Фахівці з кібербезпеки на 
міжнародних змаганнях посі-
дають призові місця. Яскра-
вим прикладом здібностей на-
ших фахівців ЗСУ й оснащен-
ня стала остання кібератака ві-
русом «Petya», який не завдав 
шкоди комп’ютерним системам 
ЗСУ. Нині всі бойові частини ма-
ють цифрову прив’язку до стаці-
онарної системи зв’язку.

Також Володимир Рапко роз-
повів про створення національ-
ної системи супутникового 
зв’язку, платформ для повітря-
них ретрансляторів: 

— За результатами випробу-
вань та аналізу стану виконан-

ня контрактів на закупівлю ра-
діостанцій виробництва компа-
ній Aselsan та Elbit Systems LTD 
ультракороткохвильові радіо-
станції компанії Aselsan визна-
но такими, що за тактико-тех-
нічними характеристиками від-
повідають визначеним вимогам 
і найкраще адаптовані до систем 
зв’язку ЗСУ. 

Відповідаючи на запитання про 
обмеження бійців у використанні в 
зоні АТО мобільних телефонів, ге-
нерал повідомив, що таке рішення 
приймають командири підрозділів 
— залежно від ситуації. Він наго-
лосив, що військові мають дотри-
муватися правил безпеки під час 
користування мобільним зв’язком. 
Адже супротивник за сигналами 
телефонів може визначити місця 
перебування або скупчення особо-
вого складу. Але, зауважив гене-
рал-майор, із будь-якого військо-
вого телефона військовослужбов-
ці можуть безкоштовно телефо-
нувати на міжміські й мобільні но-
мери в Україні.

Цю книгу-реквієм херсонці  
назвали найціннішим документом пам’яті про загиблих бійців
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Соціальний рентген для захисників
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДУШІ. На Рівненщині з родинами воїнів працюють учасники АТО

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Її син, 19-річний Роман Свіржев-
ський, загинув торік на пере-

довій на самісінький Великдень. 
Оксана ще не знала про це, але 
вже не знаходила собі місця: мате-
ринське серце не обдуриш. Затим 
на центральному майдані Рівного 
з хлопцем із приміського Корнина 
прощалися земляки, проводжаю-
чи в останню путь на колінах…

— Наодинці з тією безмежною, як 
цілий світ, тугою мене не залишили 
ані районна влада, ані сільська. А ще, 
мабуть, сам Бог послав мені Ольгу 
Яковлєву — керівника громадської 
організації «Психологічна служба 
Євромайдану», яка цілий рік повер-
тала мене до життя в прямому зна-
ченні слова. Тепер ми разом допома-
гаємо родинам наших захисників — 
таких підопічних у мене 45 у кількох 
селах нашої громади. До кожної на-
магаюся підібрати свій ключик — і, 
здається, знаходжу.

Ще б пак: кому ж краще порозу-
мітися з родинами захисників, як 
не мамі Героя? 

А ще вона легко знаходить 
спільну мову з Корнинським сіль-
ським головою Романом Горбатю-
ком-Василейком, котрий сприй-
має проблеми родин як власні.

Оксана Свіржевська — одна з 12 
соціальних працівників, які опіку-
ються учасниками АТО у Рівнен-
ському районі. Цей унікальний про-
ект виник завдяки об’єднанню зу-
силь служби зайнятості, громад-
ської організації та місцевої влади.

— У нас, на жаль, досі немає по-
рядку соціальної адаптації таких 
родин на державному рівні, — ка-
же Ольга Яковлєва. — А люди го-

стро її потребують: ми ж добре 
знаємо про афганський чи, примі-
ром, в’єтнамський синдроми, які 
відчуваємо й донині. Тому запро-
понували співпрацю директоро-
ві обласного центру зайнятості не-
байдужому Івану Ткачуку: адже 
серед тих, хто має статус безро-
бітних, теж чимало АТОвців або 
членів їхніх родин. Він охоче пого-
дився, бо йому це теж болить. 

Знайшли механізм співпраці: 250 
тисяч гривень спрямували на ре-
алізацію проекту з бюджету Рів-
ненського району, ще 200 тисяч — 
участь служби зайнятості через ор-
ганізацію громадських робіт. Тобто 
соціальні працівники — виключно 
ті люди, які мають статус безробіт-
ного й перебувають на обліку в цен-
трі зайнятості. Як-от учасник АТО 
Володимир Баланович, який живе 
у Малому Шпакові й має під соці-
альним супроводом близько півсо-
тні родин своїх побратимів.

— Ми аналізуємо їхні потреби 
й разом із сільською та районною 
владою шукаємо алгоритми вирі-
шення, — каже Володимир. — Ко-
мусь треба дров на зиму нарубати, 
а в когось системні проблеми з ліку-
ванням і, скажімо, реабілітацією за 
кордоном. Чи, приміром, із земель-
ними питаннями, які стоять дуже 
гостро. Тому ми виконуємо роль та-
кого собі рентгена з цієї проблема-
тики. І, як та щука в сільському озе-
рі, робимо все для того, щоб карась 
(тобто влада) не дрімав!

Усі соціальні працівники живуть 
там, де й працюють, — у своїх гро-
мадах, і це неабияк спрощує від-
повідальну роботу. Кажуть, нерід-
ко просто водять за руку членів ро-
дин захисників по різноманітних ін-
станціях: ось тут можна оформи-
ти гарантовану державою 75-відсо-
ткову знижку на комунальні плате-
жі, тут — путівку на санаторно-ку-
рортне лікування. Люди ж бо часто 

просто не знають, куди і по що звер-
татися. А ще частіше просто потер-
пають від чиновницької байдужості.

— Після того як ми надали учас-
никам проекту доступ до нашої ба-
зи обліку учасників АТО, вдало-
ся здолати різницю в кількості де-
мобілізованих із військкоматом 
— тепер її майже немає, — каже 
представник управління соцзахис-
ту населення Рівненської райдер-
жадміністрації Наталія Скрашев-
ська. — Адже соціальні працівни-
ки прийшли до кожної родини: ни-
ні в районі 840 учасників АТО, але 
цифра постійно змінюється.

До речі, лише за останній місяць 
візитів у родини було дві сотні. Це 
ті, хто вже подолав недовіру до дер-
жави і готовий впустити того, хто 
прийшов не для відмітки. Ту щи-
рість, якою наповнена ця непроста 
робота, люди вловлюють одразу. 
«Ви перша людина, яка прийшла до 
нас і запитала, чим ми живемо», — 

часто чують соціальні працівники. 
Самі ж вони постійно вдосконалю-
ють навички на семінарах і тренін-
гах, які проводить служба зайня-
тості: робота припала їм до душі. 

Хвилюються лише, що статус 
безробітного не вічний, та й фінан-
сування пілотного проекту перед-
бачено лише до кінця року.

Втім, невтомний директор об-
ласного центру зайнятості Іван 
Ткачук уже бачить вихід:

— Люди, яких ми навчимо пра-
цювати, продовжать цю робо-
ту: кожна родина захисника по-
винна мати соціальний супровід 
— інакше ми системну пробле-
му соціальної адаптації не здола-
ємо. Тому ось такими своєрідними 
«рентгенами» ми повинні охопи-
ти всю область. Як на мене, ці фа-
хівці мають підпорядковуватися 
управлінням соціального захисту, 
а працювати безпосередньо в сіль-
ських радах та об’єднаних грома-
дах. Адже саме вони сьогодні ста-
ють центрами прийняття рішень. 
Ми внесемо це питання на розгляд 
найближчої сесії обласної ради, 
котра, дуже сподіваюся, підтри-
має пропозицію про співфінансу-
вання потрібної справи з Фондом 
загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування Укра-
їни на випадок безробіття.

Ми ж готові підставити своє 
плече нашим захисникам і у вико-
нанні постанови Кабміну про про-
фесійну реабілітацію учасників 
АТО: адже маємо чудову матері-
альну базу і для відповідної проф-
діагностики, й для навчання 56 лі-
цензованих професій, що затребу-
вані на ринку праці. Головне — не 
збайдужіти душею до тих, завдя-
ки кому маємо мирне життя.

Учасники проекту опановують нові навички в Рівненському центрі 
професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості 
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ом Ольга ТАРАСЕНКО,  

член правління Фонду, 
член громадської ради 
при Мінсоцполітики:

— Особисто пересвідчилася, 
що служба зайнятості на Рівнен-
щині робить велику справу. Я до-
несу позицію її керівництва до 
правління Фонду задля збільшен-
ня фінансування підготовки соці-
альних працівників у наступні ро-
ки — адже ця професія нам ду-
же потрібна. Окрім того, потрі-
бен закон про соціальне підпри-
ємництво, який давно є в сусідній 
Польщі й де через участь держа-
ви вирішують аналогічні питання. 
Гадаю, його в Україні теж невдо-
взі ухвалять.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 серпня 2017 р. № 511-р 
Київ

Про затвердження чисельності 
громадян України, які підлягають 

призову на строкову військову службу 
до Національної гвардії, та обсягу видатків  
для проведення призову в серпні 2017 року

1. Затвердити:
чисельність громадян України, які підлягають призову на стро-

кову військову службу до Національної гвардії в серпні 2017 р. з 
областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

обсяг видатків для проведення призову громадян України 
на строкову військову службу до Національної гвардії в серпні 
2017 р. згідно з додатком 2.

2. Міністерству внутрішніх справ перерахувати до 14 серп-
ня 2017 р.:

кошти на рахунки обласних, Київського міського військових ко-
місаріатів в обсязі, затвердженому цим розпорядженням;

кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування 
громадян України, призваних на строкову військову службу до 
Національної гвардії, в сумі 413 580 гривень.

3. Міністерству оборони забезпечити:
проїзними документами громадян України, призваних на 

строкову військову службу, для прямування від збірних пунк-
тів обласних, Київського міського військових комісаріатів до 
місця служби, а також харчуванням під час перебування в за-
значених пунктах і дорозі;

цільове використання перерахованих Міністерством вну-
трішніх справ коштів у визначених пунктом 2 цього розпоря-
дження обсягах.

4. Обласним, Київській міській держадміністраціям забез-
печити здійснення заходів, пов’язаних із підготовкою та прове-
денням призову громадян України на строкову військову служ-
бу в серпні 2017 року.

5. Виконання цього розпорядження здійснити в межах від-
повідних бюджетних призначень, установлених Міністерству 
внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 9 серпня 2017 р. № 511-р
ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

громадян України, які підлягають призову на строкову 
військову службу до Національної гвардії в серпні 2017 р. 

з областей, м. Києва

Найменування регіону Підлягає відправленню до 
Національної гвардії, осіб

Область:
Вінницька 55
Волинська 26
Дніпропетровська 95
Донецька 25
Житомирська 37
Закарпатська 16
Запорізька 50
Івано-Франківська 30
Київська 38
Кіровоградська 40
Луганська 15
Львівська 53
Миколаївська 55
Одеська 60
Полтавська 36

ДокУмЕнТи Рівненська 29
Сумська 34
Тернопільська 28
Харківська 65
Херсонська 40
Хмельницька 45
Черкаська 36
Чернівецька 23
Чернігівська 34
м. Київ 35
Усього 1000

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 511-р
ОБСЯГ 

видатків для проведення призову громадян України 
на строкову військову службу до Національної гвардії 

в серпні 2017 року

Найменування регіону Загальний обсяг видатків  
для Національної гвардії, гривень

Область:
Вінницька 181122,15
Волинська 85621,38
Дніпропетровська 312847,35
Донецька 82328,25
Житомирська 121845,81
Закарпатська 52690,08
Запорізька 164656,5
Івано-Франківська 98793,9
Київська 125138,94
Кіровоградська 131725,2
Луганська 49396,95
Львівська 174535,89
Миколаївська 181122,15
Одеська 197587,8
Полтавська 118552,68
Рівненська 95500,77
Сумська 111966,42
Тернопільська 92207,64
Харківська 214053,45
Херсонська 131725,2
Хмельницька 148190,85
Черкаська 118552,68
Чернівецька 75741,99
Чернігівська 111966,42
м. Київ 115259,55
Усього 3293130

Примітка.  Обсяг видатків на одного призовника становить 
3293 гривні 13 копійок, із них:
3200 гривень – для виплати грошової допомоги грома-
дянам України, які призиваються на строкову військов у 
службу;
93 гривні 13 копійок – для підготовки та проведення призо-
ву на строкову військову службу (без урахування коштів на 
харчування та перевезення громадян України, призваних на 
строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Ки-
ївського міського військових комісаріатів до місця служби).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 9 серпня 2017 р. № 513-р 

Київ
Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади першого заступника 

Голови Національного агентства 
України з питань державної служби

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про 
державну службу» оголосити конкурс на зайняття вакантної 
посади першого заступника Голови Національного агентства 
України з питань державної служби з визначенням умов про-
ведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 9 серпня 2017 р. № 513-р
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади першого 
заступника Голови Національного агентства України з питань 

державної служби
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу 

обов’язків, визначених керівником державної служби НАДС;
2) виконання обов’язків Голови НАДС у разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері державної служ-

би та з питань управління персоналом у державних органах;
4) участь у формуванні державної політики у сфері служби 

в органах місцевого самоврядування;
5) здійснення функціонального управління державною службою;
6) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 12 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 
«Питання оплати праці працівників державних органів» (Офі-
ційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 
Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за ін-
тенсивність праці та надбавки за виконання особливо важли-
вої роботи відповідно до Положення про застосування стиму-
люючих виплат державним службовцям, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення 
на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, як-
що інше не передбачено законом, з правом повторного призна-
чення на ще один строк або подальшого переведення за пропози-
цією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівно-
значну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та 
строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за 
формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої до-
дається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розум-
ного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Поряд-
ку проведення конкурсу на зайняття посад державної служ-
би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, 
яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до 
неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою 
або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відо-
мостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або ко-
пія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) посвідчення атестації щодо вільного володіння держав-

ною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подаєть-
ся в порядку, передбаченому Законом України «Про запобіган-
ня корупції»);

9) документи приймаються до 17 години 23 серпня 2017 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 29 серпня 

2017 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адре-

са електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію 
з питань проведення конкурсу, — Федько Наталія Миколаївна 
(256-00-01, e-mail: fedkonm@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи:
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій 

«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних 
підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері державної служби та з пи-
тань управління персоналом у державних органах, у форму-
ванні державної політики у сфері служби в органах місцевого 
самоврядування — не менше трьох років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) законодавство, що регулює діяльність НАДС (Закони 

України «Про державну службу», «Про службу в органах місце-
вого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 
Кодекс законів про працю України, інші акти законодавства).

2. Професійні знання:
1) знання вимог трудового законодавства та законодавства 

про державну службу;
2) знання основ державного управління в галузі реаліза-

ції державної політики у сфері державної служби та з питань 
управління персоналом у державних органах.

3. Наявність лідерських навичок щодо:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічного планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здат-

ності виконувати одночасно декілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
4. Вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу 

та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, 
матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводи-

ти публічні виступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
6. Управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
7. Управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
8. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийнят-

тя рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист націо-

нальних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
9. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публіч-

них фінансів.
10. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.
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Звіт про роботу Національного 
антикорупційного бюро України
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-

даємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2017 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності
Станом на 30.06.2017

№ Вид діяльності Результат

1 Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрі-
зі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 487

2 Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результа-
тивність

37
6 кримінальних  

проваджень
3 Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 121

4 Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення 
ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 16

5 Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдовувальний вирок суду щодо вчи-
нення ними відповідних правопорушень 0

6 Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» *див. таблицю

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

87 165 825 000 грн
відшкодовано 

136 296 000 грн

8

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопо-
рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішен-
ням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягне-
ні на користь держави, та розпорядження ними

21 733 943 грн

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 доходів від кримінальних правопо-
рушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними ** див. таблицю

11 Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального корупційного правопорушення 23

12 Результати проведених перевірок на доброчесність
4 перевірки,  
негативних  

результатів немає

*Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 
Закону України «Про запобігання корупції» (станом на 30.06.2017)

№ 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 ВРУ, його Перший 
заступник, Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр, віце-прем’єр-міністри, міні-
стри, інші керівники ЦОВВ, які не входять до складу КМУ, та їх заступники, Голо-
ва СБУ, Голова НБУ, Генпрокурор, Голова та інші члени Рахункової палати тощо)

3 2

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови 7 5
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 10 6
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до за-
конів військових формувань 

0 0

ґ) судді 16 9
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконав-
чої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підроз-
ділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного бюро

2 2

е) посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, диплома-
тичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-за-
повідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у 
сфері державної митної справи

18 17

є) члени НАЗК 0 0
ж) члени ЦВК 1 0
з) поліцейські 1 1
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади АРК 2 0
і) члени державних колегіальних органів 1 1

2. Особи, які для цілей цього закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 
частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради дер-
жавного банку, державного підприємства або державної організації, що має на 
меті одержання прибутку 

31 13

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самовряду-
вання, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі іт.д.), а та-
кож експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо 

1

в) представники громадських об’єднань, навчальних закладів, які входять до 
складу конкурсних комісій, утворених відповідно до ЗУ «Про державну служ-
бу», «Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в 
п. 1, підпункті «а» ч.2 

0 0

3.

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеці-
ально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами

23 6

4.
Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на 
посади сільських, селищних, міських голів та старост.

0 0

5.

Фізичні особи, які: 
отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або ін-
шої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж 
року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антико-
рупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управ-
ління, інших органів управління ГО, інших непідприємницьких товариств, що 
здійснюють діяльність, пов’язану з реалізацією антикорупційної політики

3 0

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

Вид арештованого майна Кількість/вартість Примітки
Нерухомість (будинки, квартири, інші споруди) 206 об’єктів, 1 частка у будинку, 2 частки у квартирах
земельні ділянки 128  
транспортні засоби 83  
Цінні папери (млн грн) 75,5  
Корпоративні права (млн грн) 320,36
Грошові кошти:   
грошові кошти (млн грн) 590,74  
грошові кошти (млн дол США) 80,21  
грошові кошти (млн євро) 7,34  
грошові кошти (тис фунтів стерлінгів) 4,2  
Інше:   
золоті вироби (шт) 30  
мобільні телефони, ноутбуки 3  
інше (млн грн) 1,48  

Розподіл кримінальних проваджень* за джерелами інформації
Станом на 30.06.2017

Джерело Кількість
Провадження, прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів 120
Кількість проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків 93
Кількість проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичнихосіб, що надійшли на адре-
су Національного бюро 51

Кількість проваджень, зареєстрованих за матеріалами інших правоохоронних органів 31
Кількість проваджень, зареєстрованих за ухвалою суду 73
Кількість проваджень, зареєстрованих за заявами та повідомленнями від народних депутатів України 3
Всього 371

*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 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Назва органу Мета Результат
1. Національне агентство 

з питань запобігання 
корупції

Меморандум про 
співпрацю та обмін 
інформацією

Співпраця та обмін інформацією з метою організації інфор-
маційно-аналітичної діяльності, необхідної для недопущення, 
виявлення і припинення кримінальних корупційних діянь та 
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією

2. Міністерство юстиції 
України

Додатковий протокол 
до Меморандуму про 
співпрацю та обмін 
інформацією

Співробітництво у напрямку надання відомостей Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань

3. Управління охорони 
здоров’я та реабілітації 
МВС України

Співпраця та 
взаємодія у сфері 
охорони здоров’я

Підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю

4. Міністерство охорони 
здоров’я України

Меморандум про 
взаємодію та 
співпрацю

Забезпечення інформаційної та організаційної взаємодії для 
забезпечення законності та вжиття відповідних заходів у ра-
зі виявлення ознак підготовки або вчинення кримінальних 
корупційних діянь, інших злочинів, підслідних Національному 
бюро, а також інших порушень законодавства про протидію 
корупції під час здійснення Міністерством охорони здоров’я 
України своїх повноважень

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

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Назва органу Мета Результат
1. Базельський Інститут Управ-

ління (Міжнародний центр 
з повернення активів)

Угода про надання 
консультативних 
послуг

Консультування щодо виявлення місцезнаходжен-
ня та арешту незаконно здобутих активів, сприяння 
розробці та реалізації стратегій та планів щодо отри-
мання доказів від іноземних юрисдикцій на підтрим-
ку розслідувань Національного бюро

2. Естонський центр східного 
партнерства

Угода про 
співробітництво

Обмін передовою практикою розслідування коруп-
ційних правопорушень, обмін знаннями щодо висо-
котехнологічних рішень, інновацій, комп’ютерних до-
датків, проведення тренінгів, семінарів, конференцій

3. Федеральне бюро розслі-
дування (Відділ по боротьбі 
з міжнародною корупцією)

Меморандум про 
взаєморозуміння

Обмін інформацією, здійснення паралельних розслі-
дувань, пов’язаних із міжнародним відмиванням гро-
шей та корупцією

Перелік зустрічей та взаємодії керівництва, а також детективів 
Національного бюро з міжнародними партнерами

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Дата Назва та учасники Мета та результат

1. 10.01- 
31.01.17

Зустрічі Першого заступника Директора та спів-
робітників Управління аналітики та обробки ін-
формації зі спеціальним агентом ФБР США

Робочі зустрічі з метою обговорення поглиблен-
ня шляхів співробітництва між ФБР США та На-
ціональним антикорупційним бюро України

2. 12.01.17 Зустріч Першого заступника Директора Наці-
онального бюро з представниками компанії 
«Hyundai Motor Company»

Робоча зустріч з метою проведення презен-
тації новинок, які розробляються компанією 
«Hyundai Motor Company», обговорення питань 
подальшого співробітництва.

3. 12.01- 
31.01.17

Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Департаменту з міжнародного розви-
тку при Посольстві Великої Британії та Північної 
Ірландії в Україні 

Двостороння зустріч з метою подальшого на-
лагодження співробітництва між Національним 
антикорупційним бюро України та Посольством 
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні

4. 18.01.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Відділу з правоохоронних питань По-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні 

Робоча зустріч щодо налагодження співробітни-
цтва між Національним антикорупційним бюро 
України та Посольством США в Україні

5. 19.01.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Відділу правоохоронних питань По-
сольства Сполучених Штатів Америки в Україні

Проведення консультацій з приводу організації по-
дальшої системи тренінгів для детективів Націо-
нального бюро, обговорення можливостей розши-
рення напрямків співробітництва в поточному році

6. 20.01.17 Зустріч Директора Національного бюро та Першого 
заступника Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Королівства Бельгія в Україні 

Двостороння зустріч з метою обговорення шля-
хів можливостей для співробітництва та погли-
блення подальшої співпраці

7. 24.01.17 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора з представниками Управління з політич-
них справ та політики безпеки штаб-квартири 
НАТ О та Офісу зв’язку НАТ О в Україні 

Робоча зустріч з метою обговорення питань, 
які висвітлювалися на засіданні Комісії Україна-
НАТ О на рівні Комітету з питань партнерства та 
колективної безпеки

8. 24.01- 
28.02.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації зі слідчим-аналітиком Федерального бюро 
розслідувань Сполучених Штатів Америки

Робочі зустрічі з метою обговорення питань що-
до поглиблення співробітництва 

9. 25.01.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх кому-
нікацій з представниками газети New York Times

Робоча зустріч з метою обговорення питань ді-
яльності Національного бюро та резонансних 
справ, які розслідують його детективи

10. 26.01.17 Зустріч співробітників Юридичного управління 
з представниками Міжнародного центру з по-
вернення активів (ICAR) Базельського інститу-
ту управління

Робоча зустріч з метою обговорення проекту уго-
ди про співробітництво між Національним бюро 
та Міжнародним центром з повернення активів 
(ICAR) Базельського інституту управління

11. 31.01.17 Зустріч Першого заступника Директора з представ-
никами прокуратури м.Мілан (Італійська Республі-
ка) та Посольством Італійської Республіки в Україні 

Двостороння зустріч для обговорення напрям-
ків можливого співробітництва з правоохорон-
ними органами Італії

12. 31.01.17 Прес-конференція Директора за участі спостері-
гачів місії ОБСЕ в Україні

Прес-конференція присвячена питанням прове-
дення розслідувань проти посадових осіб орга-
нів державної влади України, які здійснюються 
детективами Національного бюро

13. 31.01.17 Зустріч Першого заступника Директора та співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації, Управління інформаційно-аналітичних сис-
тем та технологій з представниками Консульта-
тивної Місії Європейського Союзу в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів 
поглиблення співробітництва з КМЄС та плану 
співробітництва на поточний рік
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офіційно
14. 01.02.17 Зустріч Директора з кореспондентами журналу 

«The Wall Street Journal»
Зустріч,присвячена питанням, пов’язаним із ді-
яльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

15. 02.02- 
28.02.17

Зустрічі Першого заступника Директора та спів-
робітників Управління аналітики та обробки ін-
формації зі спеціальним агентом ФБР США 

Робочі зустрічі з метою обговорення поглиблен-
ня шляхів співробітництва між ФБР США та На-
ціонального бюро

16. 03.02.17 Інтерв’ю Директора з кореспондентами» France 
24» (Франція), «Le Liberation» (Бельгія), «Le 
Figaro» (Франція)

Інтерв’ю присвячене питанням проведення ан-
тикорупційної реформи в Україні

17. 06.02.17 Зустріч представників Національного бюро зі 
співробітниками компанії Verint

Робоча зустріч з метою проведення презентації 
інноваційних технологій

18. 14.02.17 Зустріч Першого заступника Директора з деле-
гацією Поліцейського Коледжу Великої Британії

Робоча зустріч з метою обговорення можли-
вості проведення навчально-освітніх заходів за 
участю та на базі Поліцейського Коледжу Вели-
кої Британії

19. 14.02.17 Зустріч Директора, Першого заступника Дирек-
тора та співробітника Юридичного управління з 
представниками Посольства Федеративної Рес-
публіки Німеччина в Україні

Двостороння зустріч з метою обговорення пи-
тань надання міжнародної правової допомоги та 
шляхів подальшої двосторонньої співпраці в цій 
сфері

20. 14.02.17 Зустріч Директора з представниками програми 
«Антикорупційна ініціатива Європейського Сою-
зу» в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення імплементації 
вказаної програми в України, термінів її реалізації 
та особливостей фінансування заходів, які будуть 
реалізовуватися в рамках зазначеної ініціативи

21. 21.02.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками компанії Pricewater house  Coopers 
(PwC)

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів по-
глиблення співробітництва з PwC та обговорен-
ня впровадження системи еСase

22. 22.02.17 Зустріч Керівника Управління аналітики та об-
робки інформації з представником Поліцейсько-
го Коледжу Великої Британії 

Робоча зустріч з метою обговорення питань на-
лагодження співпраці

23. 22.02.17 Зустріч Першого заступника Директора з деле-
гацією представників органів державної влади 
Великої Британії

Двостороння зустріч з метою обговорення шля-
хів поглиблення двосторонньої співпраці на 
довготривалій основі з правоохоронними орга-
нами Великої Британії

24. 22.02.17 Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Італійської Республіки в Україні та 
представниками Посольства Італійської Респу-
бліки в Україні

Двостороння зустріч з метою обговорення на-
прямків співпраці з державними установами Іта-
лійської Республіки

25. 23.02.17 Зустріч співробітників Національного бюро зі 
співробітниками Посольства США в Україні

Робоча зустріч щодо проведення тренінгів для 
співробітників Національного бюро

26. 27.02.17 Зустріч Директора, представників підрозділів 
детективів та Управління аналітики та обробки 
інформації зі співробітниками Департаменту юс-
тиції США

Робоча зустріч з метою налагодження співпра-
ці з державними установами США з метою по-
кращення роботи Національного бюро шляхом 
використання світових практик роботи правоо-
хоронних органів

27. 28.02- 
31.03.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації та Головного підрозділу детективів з пред-
ставниками ФБР США

Робочі зустрічі з метою отримання консультацій 
у сфері проведення розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень з детективами На-
ціонального бюро

28. 02.03.17 Зустріч співробітників Управління зовнішньої 
комунікації з представниками програми «Анти-
корупційна ініціатива Європейського Союзу» в 
Україні

Робоча зустріч з метою обговорення потреб 
Управління зовнішніх комунікацій та Відкрито-
го офісу Національного бюро на довготривалу 
перспективу

29. 06.03.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з представником ФБР США

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
тей автоматизації інформаційно-аналітичної ді-
яльності в Національному бюро

30. 07.03.17 Зустріч Першого заступника Директора та спів-
робітників підрозділів детективів з делегацією 
представників іноземних юридичних інституцій 
та установ

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів 
створення антикорупційного суду в Україні

31. 10.03.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Світового банку

Робоча зустріч з метою узгодження проведення 
спільних заходів у рамках візиту експертної мі-
сії Світового банку

32. 10.03- 
17.03.17

Зустрічі співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з представниками ФБР США

Робочі зустрічі з метою обговорення питань ав-
томатизації інформаційно-аналітичної діяльнос-
ті (пошуку даних) у Національному бюро

33. 13.03.17 Зустріч Першого заступника Директора з керів-
ництвом програми «Антикорупційна ініціатива 
Європейського Союзу» в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення особливос-
тей імплементації вказаної програми в України, 
термінів її реалізації та фінансування заходів, які 
будуть реалізовуватися

34. 13.03- 
14.03.17

Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Світового банку

Робоча зустріч з метою обговорення результатів 
роботи та вивчення можливостей Світового бан-
ку для обробки електронних декларацій

35. 13.03- 
17.03.17

Зустріч співробітників підрозділів детективів з пред-
ставниками Польської платформи власної безпеки

Проведено семінар на тему: «Операції під при-
криттям»

36. 14.03.17 Інтерв’ю Директора інтернет-виданню OZ4 Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

37. 15.03.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставникам Федеральної прокуратури Швейцар-
ської Конфедерації 

Робоча зустріч з метою визначення напрямків 
співпраці з правоохоронними органами Швей-
царії

38. 15.03.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з представниками польської 
компанії Matic

Робоча зустріч з метою вивчення особливостей 
використання телекомунікаційних даних 

39. 15.03.17 Зустріч Директора з представниками Інвестицій-
ного банку та співробітниками іноземних ком-
паній

Робоча зустріч з метою обговорення інвестицій-
ного клімату в Україні та прийняття рішень що-
до інвестиційних проектів в Україні

40. 16.03.17 Інтерв’ю Директора телекомпанії Al Jazeera Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

41. 17.03.17 Інтерв’ю Директора британському виданню CDR Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

42. 20.03.17 Зустріч Директора з представниками Незалеж-
ного антикорупційного комітету з питань обо-
рони

Робоча зустріч з метою обговорення прогресу ре-
форм та координації дій, спрямованих на знижен-
ня рівня корупції, підвищення рівня прозорості та 
цивільного контролю в оборонному секторі

43. 21.03.17 Інтерв’ю Директора FrankfurterAllgemeineZeitung Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

44. 22.03.17 Зустріч співробітників Юридичного управління з 
представниками Базельського інституту управ-
ління

Робоча зустріч з метою узгодження та передачі 
тексту угоди про співробітництво між Базельським 
інститутом управління та Національним бюро

45. 22.03.17 Зустріч Директора з кореспондентом видання 
Washingtonpost

Зустріч,присвячена питанням, пов’язаним із ді-
яльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

46. 27.03.17 Зустріч співробітників Національного бюро з 
представниками компанії SIG Sauer

Робоча зустріч, проведена з метою ознайомлен-
ня з продукцією компанії 

47. 27.03.17 Зустріч Директора, Першого заступника Директо-
ра та співробітників структурних підрозділів Наці-
онального бюро з представниками Служби спеці-
альних розслідувань Литовської Республіки

Робоча зустріч, з метою обговорення шляхів на-
лагодження подальшої двосторонньої співпра-
ці зі Службою спеціальних розслідувань Литов-
ської Республіки

48. 28.03.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх ко-
мунікацій з представниками відділу преси та пу-
блічних комунікацій Консультативної Місії Євро-
пейського Союзу в Україні 

Зйомки освітнього відеоролика про діяльність 
Національного антикорупційного бюро України

49. 28.03.17 Зустріч Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації з представниками Інформаційно-криміна-
лістичної юридичної служби ФБР США

Проведення тренінгу зі співробітниками Націо-
нального бюро з приводу біометричних систем 
ідентифікації людини (зокрема, відбитків паль-
ців)

50. 30.03.17 Зустріч Першого заступника Директора, керів-
ників підрозділів детективів із делегацією Сві-
тового банку

Робоча зустріч з метою обговорення шляхів по-
глиблення співробітництва та проведення анти-
корупційної реформи в Україні

51. 03-
07.04.17

Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з експертами за програмою 
TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів з литовськи-
ми експертами з питань боротьби з відмиван-
ням грошей

52. 05.04.17 Зустріч співробітників Національного бюро з 
представниками компанії Pinecone

Робоча зустріч з метою демонстрація взірців 
продукції компанії 

53. 06.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з представ-
ником Берлінського університету ім. Гумбольдта

Робоча зустріч з метою обговорення питань, які 
стосуються роботи Національного бюро

54. 07.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Європейського парламенту

Двостороння зустріч з метою отримання кон-
сультацій щодо європейських законодавчих іні-
ціатив і особливостей зовнішньої політики Єв-
ропейського Союзу

55. 10.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародного валютного фонду 

Робоча зустріч з метою обговорення питань по-
дальшої взаємодії та продовження співробітни-
цтва з Міжнародним валютним фондом

56. 10-
14.04.17

Зустріч співробітників Національного бюро з 
експертами за програмою TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів для представ-
ників Управління аналітики та обробки інформа-
ції делегацію польських експертів щодо прове-
дення розслідувань із використанням даних із 
мереж обміну інформацією

57. 10.04.17 Зустріч співробітників Управління інформацій-
но-аналітичних систем та технологій з представ-
никами компанії IBM

Робоча зустріч з метою отримання від компанії 
технічних консультацій щодо планування розви-
тку ІТ-інфраструктури Національного бюро

58. 12.04-
12.07.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників Управління аналітики та обробки інфор-
мації зі спеціальним агентом ФБР США 

Робочі зустрічі з метою подальшого налаго-
дження співробітництва між Національним бю-
ро та ФБР США

59. 13.04.17 Інтерв’ю Директора з журналістом газети «Ле-
Монд» Бенуа Віткіном

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

60. 18.04.17 Зустріч Директора з представниками міжнарод-
ної консалтингової компанії ICF

Робоча зустріч з метою обговорення питань ви-
користання коштів, які виділяються для України в 
рамках європейської макрофінансової допомоги

61. 18.04.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародної програми підвищення 
кваліфікації для органів кримінального розслі-
дування Департаменту юстиції США

Робоча зустріч з метою обговорення питань 
особливостей проведення розслідувань детек-
тивами Національного бюро

62. 20.04.17 Інтерв’ю Першого заступника Директора з жур-
налістами із Північно-західного університету 
США

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

63. 20.04.17 Зустріч Директора з представниками проекту 
UkraineReforms

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

64. 21.04.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації зі співробітниками поль-
ської компанії Matic

Робоча зустріч з метою вивчення особливостей 
використання телекомунікаційних даних 

65. 24.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Національного бюро зі 
співробітниками компанії Verint, Ultra

Робоча зустріч з метою проведення презентації 
інноваційних технологій

66. 24.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з експертами за програмою 
TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів для представ-
ників Управління аналітики та обробки інформа-
ції делегацією румунських експертів щодо кри-
мінального операційного аналізу

67. 24.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Національного бюро з 
експертами за програмою TAIEX

Проведення тренінгів та семінарів для представ-
ників Управління аналітики та обробки інформа-
ції делегацією литовських експертів щодо опе-
ративно-технічної діяльності.

68. 25.04.17 Зустріч співробітників Управління внутрішнього 
контролю з представниками Директорату Ради 
Європи з питань внутрішнього контролю

Робоча зустріч з метою обговорення комплек-
сної оцінки допомоги, що надається Радою Єв-
ропи всім країнам-членам в секторі протидії ко-
рупції

69. 25.04.17 Інтерв’ю Директора з журналістами газети 
Helsingin Sanomat

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

70. 27.04-
28.04.17

Зустріч співробітників Юридичного управління 
та структурних підрозділів Національного бюро 
з представниками Базельського інституту управ-
ління 

Робоча зустріч з метою отримання консультацій 
щодо розслідувань корупційних злочинів

71. 28.04.17 Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Королівства Данія в Україні 

Офіційна зустріч з метою налагодження двосто-
роннього співробітництва та обговорення шля-
хів можливої взаємодії 

72. 28.04.17 Зустріч співробітників Управління зовнішньої 
комунікації з представниками міжнародних гро-
мадських організацій 

Екскурсія в Національному бюро з метою озна-
йомлення з його роботою

73. 04.05.17 Інтерв’ю Директора з кореспондентами ARD Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

74. 04.05.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з викладачем англійської 
мови громадянином США

Практичне заняття з англійської мови з пред-
ставниками Управління аналітики та обробки ін-
формації

75. 04.05.17 Інтерв’ю Директора з кореспондентами Finnish 
News Agency

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

76. 12.05.17 Зустріч співробітників Управління аналітики та 
обробки інформації з викладачем англійської 
мови громадянином США 

Практичне заняття з англійської мови з пред-
ставниками Управління аналітики та обробки ін-
формації

77. 17.05.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародного валютного фонду 

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці 

78. 24.05.17 Зустріч Першого заступника Директора з деле-
гацією Поліцейського Коледжу Великої Британії

Робоча зустріч з метою обговорення можли-
вості проведення навчально-освітніх заходів за 
участю та на базі Коледжу 

79. 24.05-
26.05.17

Зустрічі Першого заступника Директора з пред-
ставниками Міжнародного валютного фонду 

Робочі зустрічі з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці та стану поточного співро-
бітництва

80. 24.05-
28.08.17

Зустрічі Першого заступника Директора з пред-
ставниками програми «Danida»

Робочі зустрічі з метою реалізації основних на-
прямів програми, а саме: здійснення превентив-
них заходів щодо дотримання законів держави, 
зміцнення потенціалу органів влади та грома-
дянського суспільства, свободи преси і забезпе-
чення незалежності ЗМІ, а також на підтримку 
та нарощування національного потенціалу, роз-
ширення регіонального обміну

81. 26.05.17 Інтерв’ю Директора з американським журналіс-
том С.Ллойдом

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

82. 30.05.17 Інтерв’ю Директора з журналістами телекомпа-
нії ZDF

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи

83. 30.05.17 Зустріч Директора з журналістами Wall Street 
Journal

Зустріч, присвячена питанням, пов’язаним із ді-
яльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

84. 01.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Crown Agents

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

85. 02.06.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх ко-
мунікацій зі співробітниками Посольства Японії 
в Україні

Двостороння зустріч з метою обговорення мож-
ливих шляхів співпраці в питання зовнішніх ко-
мунікацій

86. 06.06.17 Зустріч співробітників Управління зовнішніх ко-
мунікацій з журналістами NBC

Робоча зустріч з метою обговорення можливих 
шляхів співпраці та підготовлення сюжету про 
Національне бюро

87. 06.06.17 Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Естонської Республіки в Україні та 
представниками Посольства Естонської Респу-
бліки в Україні

Робоча зустріч за результатами візиту делега-
ції співробітників Національного бюро до Естон-
ської Республіки

88. 07.06.17 Зустріч Директора з представниками робочої 
групи ЄС

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

89. 08.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Великої Британії в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

90. 08.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставником Посольства Франції в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці

91. 15.06.17 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора з представниками ФБР США

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

92. 20.06.-
20.09.17

Зустрічі Першого заступника Директора, співро-
бітників підрозділів детективів з представника-
ми ФБР США

Робочі зустрічі з метою отримання консультацій 
у сфері проведення розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень 

93. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками проекту «Антикорупційна ініціатива 
ЄС в Україні»

Робоча зустріч з метою обговорення напрямків 
співпраці в рамках проекту «Антикорупційна іні-
ціатива ЄС в Україні»
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офіційно
94. 20.06.17 Зустріч співробітників Юридичного управління 

та структурних підрозділів Національного бюро 
з представниками Базельського інституту управ-
ління 

Робочі зустрічі з метою отримання консультацій 
у сфері проведення розслідувань кримінальних 
корупційних правопорушень з детективами На-
ціонального бюро

95. 20.06.17 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора з представниками Посольства Республі-
ки Австрія

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці та поглиблення шляхів 
двостороннього співробітництва

96. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора та спів-
робітників підрозділів детективів з представни-
ками KVP Ukraine

Проведено семінар на тему: «Боротьба з коруп-
цією»

97. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Японії в України та япон-
ського державного агентства JICA

Робоча зустріч з метою обговорення можливос-
ті проведення навчально-освітніх заходів для 
представників Національного бюро

98. 20.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Великої Британії в Україні

Робоча зустріч з метою обговорення стану та 
перспектив співпраці з правоохоронними орга-
нами Великої Британії 

99. 22.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з пред-
ставниками Посольства Великої Британії в Україні

Робоча зустріч з метою проведення презента-
ції на тему: «E-casemanagement» та обговорен-
ня шляхів подальшої співпраці

100. 22.06.17 Зустріч Директора з представником Європей-
ського парламенту

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

101. 23.06.17 Зустріч Директора в рамках візиту в Україну екс-
пертів USAID

Робоча зустріч з метою обговорення стану реа-
лізації антикорупційної реформи в Україні

102. 26.06.17 Зустріч Першого заступника Директора з екс-
пертами моніторингової місії МЗС Королівства 
Данія 

Робоча зустріч з метою обговорення стану дво-
сторонньої співпраці та поглиблення шляхів 
двостороннього співробітництва

103. 30.06.17 Інтерв’ю Директора з журналістами телеканалу 
«Настоящее время» (Чехія)

Інтерв’ю, присвячене питанням, пов’язаним із 
діяльністю Національного бюро та справам, які 
розслідують його детективи 

Перелік візитів керівництва та співробітників Національного бюро за кордон
З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ Дата Країна Мета та результат Склад делегації
1. 15.01-

19.01.17
Республіка 
Польща

Робочий візит до Центрального антикорупційного бю-
ро Республіки Польща. Під час візиту особлива увага 
приділялась висвітленню роботи Підрозділу фінансо-
вої розвідки в рамках боротьби із легалізацією коштів, 
одержаних внаслідок кримінальних корупційних право-
порушень, роботі інформаційно-аналітичних систем 

Представники Управлін-
ня аналітики та обробки ін-
формації 

2. 19.01-
23.01.17

Республіка 
Молдова

Візит до антикорупційних органів Республіки Молдо-
ви у зв’язку із службовою необхідністю

Представники Четвертого 
відділу Першого підрозділу 
детективів 

3. 07.02-
08.02.17

Королівство 
Бельгія 

Участь у засіданні Комісії Україна-НАТ О на рівні Ко-
мітету з питань партнерства та колективної безпеки

Заступник Директора

4. 07.02-
10.02.17

Чеська 
Республіка

Візит до антикорупційних органів Чеської Республіки 
у зв’язку із службовою необхідністю

Представники Першого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів 

5. 09.02-
10.02.17

Австрійська 
Республіка

Участь у семінарі з питань протидії корупції Представники Першого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів та Першого відді-
лу Другого підрозділу де-
тективів 

6. 16.02-
18.02.17

Австрійська 
Республіка

Робоча зустріч працівників правоохоронних органів 
України та Австрійської Республіки

Представники Першого відділу 
Першого підрозділу детективів

7. 27.02-
02.03.17

Швейцарська 
Конфедерація

Участь у 10-му практичному семінарі з питань повернен-
ня незаконно отриманих активів високопосадовцями

Представник Юридичного 
управління

8. 05.03-
07.03.17

Республіка 
Білорусь

Візит до антикорупційних органів Республіки Біло-
русь у зв’язку із службовою необхідністю

Представник Четвертого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів

9. 13.03-
15.03.17

Об’єднані 
Арабські 
Емірати 

Участь у Міжнародному форумі ISS World MEA (ISS 
World MEA TrainingConferenceand Expo). Розгляда-
лись наступні питання: проведення розвідки з від-
критих джерел, розвідка заснована на соціальній ін-
женерії, збір розвідданих з багатьох джерел та ана-
ліз великих масивів даних, розширення можливос-
тей розвідки за допомогою візуального штучного ін-
телекту, створення єдиного профілю підозрюваного. 

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України 

10. 27.03-
31.03.17

Держава 
Ізраїль

Робочий візит з метою обміну досвідом та налаго-
дження співпраці з правоохоронним органами Дер-
жави Ізраїль

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України 

11. 18.04-
20.04.17

Республіка 
Молдова

Візит до антикорупційних органів Республіки Молдо-
ви у зв’язку із службовою необхідністю

Представник Четвертого від-
ділу Першого підрозділу де-
тективів

12. 22.04-
30.04.17

США Робочий візит з метою обміну досвідом та налаго-
дження співпраці з правоохоронним органами США

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України

13. 25.04-
28.04.17

Сполучене 
Королівство 
Великої 
Британії та 
Північної 
Ірландії

Участь у заході «Протидія корупції — ознайомчий ві-
зит до поліцейської служби Лондону»

Представники Першого від-
ділу Третього підрозділу де-
тективів

14. 07.05-
11.05.17

Гонконг Участь у міжнародному семінарі під егідою ІС-
АС «Зменшення корупційних фінансових потоків». 
Участь у заході взяли понад 200 представників пра-
воохоронних органів з усього світу. Семінар дозво-
лив учасникам обмінятися досвідом у боротьбі з ко-
рупцією та посилити міжнародну правову взаємодію 

Директор, Перший заступ-
ник Директора, представник 
Відділу забезпечення роботи 
Директора бюро

15. 07.05-
12.05.17

Мексиканські 
Сполучені 
Штати

Участь у семінарі «Міжнародний досвід аналізу да-
них та управління розкриттям фінансової інформа-
ції для підвищення прозорості державного сектору»

Керівник Управління аналіти-
ки та обробки інформації

16. 13.05-
21.05.17

США Обмін досвідом для жінок – працівників правоохо-
ронних органів

Представники Першого відді-
лу і Четвертого відділу Дру-
гого підрозділу детективів 

17. 14.05-
19.05.17

Республіка 
Литва

Робочий візит з метою налагодження співробітни-
цтва з правоохоронними органами Республіки Литва

Представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України

18. 18.05-
19.05.17

Чеська 
Республіка

Щорічне засідання Консультативної ради клієнтів 
компанії «ObserverIT». Під час засідання відбулося 
обговорення поточних планів та визначення пріори-
тетних напрямків розвитку ліцензійного програмно-
го забезпечення компанії «ObserverIT» відповідно до 
потреб клієнтів компанії

Представник Управління ін-
формаційно-аналітичних 
систем та технологій

19. 18.05-
21.05.17

Республіка 
Польща

Ознайомчий візит до регіональних відділень Цен-
трального антикорупційного бюро Республіки Поль-
ща. Під час візиту відбувалось ознайомлення з осо-
бливостями роботи з регіональними відділеннями, 
обмін досвідом з метою забезпечення проведення 
ефективних заходів із боротьби з корупцією та вияв-
лення пов’язаних із корупцією злочинів

Директор, Перший заступник 
Директора, Директор Львів-
ського територіального відді-
лення, заступник Директора 
Львівського територіально-
го відділення, керівник Чет-
вертого підрозділу детекти-
вів, представники Національ-
ного антикорупційного бю-
ро України

20. 22.05-
26.05.17

Естонська 
Республіка

Робочий візит до антикорупційних органів Естон-
ської Республіки. Під час вказаного візиту відбулося 
ознайомлення з особливостями стратегічних кому-
нікацій у антикорупційних органах, розповсюдження 
інформації щодо їх діяльності на національному та 
регіональному рівнях

Заступник Директора, пред-
ставники Управління зовніш-
ніх комунікацій, Відділу по ро-
боті з публічними заходами та 
дискусіями, Відділу по роботі 
з персоналом, Управління по 
роботі з громадськістю

21. 05.06-
10.06.17

Канада Участь у 7-ій Конференції Глобальної платформи 
компетентних осіб з повернення активів. Проведено 
ряд двосторонніх зустрічей з метою встановлення 
робочих контактів та обговорення шляхів співпраці

Представник Юридичного 
управління 

22. 07.06- 
09.06.17

Сербія та 
Чорногорія

Участь у семінарі Координаційних служб протидії 
шахрайству. Під час семінару вивчались питання за-
конодавчих змін в ЄС в сфері боротьби із шахрай-
ством

Представник Третього відді-
лу Третього підрозділу де-
тективів

23. 12.06-
15.06.17

Французька 
Республіка

Участь у Другому засіданні Глобальної мережі прак-
тикуючих правоохоронних органів проти транснаці-
онального хабарництва. Під час засідання учасники 
мали змогу вдосконалити знання щодо отримання 
міжнародно-правової допомоги

Представники Першого відді-
лу Першого підрозділу детек-
тивів, Першого відділу Другого 
підрозділу детективів, Другого 
та Четвертого відділу Третього 
підрозділу детективів, Першо-
го відділу Четвертого підроз-
ділу та Юридичного управління 

24 13.06-
16.06.17

Австрійська 
Республіка

Участь у підготовці експертів з механізму імплемен-
тації положень Конвенції ООН проти корупції

Представники Першого відді-
лу Першого підрозділу детек-
тивів, Управління аналітики 
та обробки інформації

25. 14.06-
16.06.17

Французька 
Республіка

Участь у переговорах з представниками відповідних 
підрозділів Інтерполу. Проведено зустрічі з пред-
ставниками Офісу з правових питань 

Керівник Головного підрозді-
лу детективів 

26. 16.06-
18.06.17

Федеративна 
Республіка 
Німеччина

Участь у конференції «Irresistible? Симпозіум з пи-
тань боротьби з корупцією». Симпозіум – це освіт-
ня платформа, засіб обміну між молодими цільови-
ми групами, висвітлення заходів, які продукуються в 
країнах Східної Європи і підтримуються Інститутом 
Гете України та будуть восени 2017 року представ-
лені в Україні та Республіці Молдова. Під час вказа-
ного заходу відображена корупція в умовах великих 
міст, яка інтегрується в місцеві та універсальні рин-
ки, дискурси та концепти

Директор, представник Юри-
дичного управління 

27. 18.06-
22.06.17

Федеративна 
Республіка 
Німеччина, 
Королівство 
Нідерландів

Робочий візит з метою обміну досвідом та налаго-
дження співробітництва з правоохоронними органа-
ми ФРН та Королівства Нідерландів

Представники Національно-
го антикорупційного бюро 
України

28. 21.06-
23.06.17 

Республіка 
Польща

Участь у міжнародному семінарі: «Управління захода-
ми щодо боротьби з відмиванням грошей та конфіска-
ції активів, одержаних злочинним шляхом». Під час се-
мінару обговорювались проблемні питання у сфері по-
вернення незаконних активів управління повернутими 
активами у країнах Східної та Західної Європи

Представник Юридичного 
управління

4. Співпраця з недержавними організаціями і засобами 
масової інформації

З 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Вид медійного заходу Кількість
1. Брифінги та прес-конференції за участю директора Національного бюро і його заступників 17
2. Телеінтерв’ю за участю керівництва Національного бюро 11
3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації 3
4. Інтерв’ю для Інтернет-видань 8
5. Відповіді на запити засобів масової інформації 111

6. Коментарі співробітників управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам ма-
сової інформації 294

Всього 444

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

Станом на 30.06.2017

№ Вид Кількість Державні службовці Особи  
начальницького складу

1. Кількість переможців відкритого конкурсу 628 445* 183
2. Кількість призначених до Національного бюро 572 391 181

в т.ч. територіальних підрозділах 8 8 -
3. Вакантні посади 72 55 17

в т.ч. територіальних підрозділах 14 14 -
6. Гранична чисельність осіб відповідно до Закону 700  не більше 200 осіб
* призначення на посади першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без прове-

дення конкурсу

Кадрове забезпечення Національного бюро
Станом на 30.06.2017

№ Назва структурного 
підрозділу

К-сть 
штатних 
посад

К-сть 
пере-

можців 
конкурсу

К-сть 
призна-
чених 

праців ників 
(в штаті 
НАБУ)

На етапі 
призна-
чення

Вакансії ПІБ 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

250 220 168 52 30 Калужинський Андрій 
Володимирович

3. Оперативно-технічне 
управління

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

Демко Олег Валерійович

4. Управління аналітики 
та обробки інформації 

39 36 36  0 3 Джан Раджамі Мохаммадович

5. Управління 
бухгалтерського обліку 
та звітності 

16 15 15 0 1 Пластун Оксана Яківна 

6. Управління 
інформаційно-
аналітичних систем 
та технологій 

19 17 17  0 2 Чич Тетяна Валеріївна 

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

19 19 19 0 0 Коваленко Сергій Володимирович 

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 14 14  0 0 Манжура Дар’я Володимирівна 

11. Управління 
внутрішнього контролю

20 17 17 0 3 Осипчук Роман Сергійович 

12. Територіальні 
управління, всього

22 9 8 1 13

13. в т.ч. Львівське 
територіальне 
управління

8 8 8  0 0 Лопушанський Тарас Васильович  

14. в т.ч. Одеське 
територіальне 
управління

7 1  0 1 6

15. в т.ч. Харківське 
територіальне 
управління

7  0  0  0 7
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офіційно
16. Управління 

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

Івченко Віталій Юрійович

17. Відділ по роботі з 
персоналом

10 10 9  1 0 Саморай Олена Вікторівна 

18. Відділ документообігу 10 10 10  0 0 Асанова Людмила Михайлівна 
19. Відділ забезпечення 

роботи Директора 
бюро

8 8 8  0 0 Коваленко Максим Ігорович 

20. Режимно-секретний 
відділ

8 8 8  0 0 Шевченко Юрій Володимирович 

21. РАЗОМ 700 628 572 56 72  
* призначення на посади першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без прове-

дення конкурсу

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро 
Закордонні навчання

З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників

1. 07.03-
10.03.2017

Тбілісі Детективи Національного бюро брали участь у конференції 
«Жінки в поліції» з метою обміну досвідом для жінок – праців-
ників правоохоронних органів

2

2. 07.05-
11.05.2017

Китайська Народна 
Республіка

участь у семінарі з фінансових розслідувань 3

3. 25.04-
28.04.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

з метою участі у навчанні в рамках програми Східного парт-
нерства з питань боротьби проти корупції

7

4. 13.06-
16.06.2017

Австрійська Республіка участь у підготовці експертів з механізму імплементації поло-
жень Конвенції ООН проти корупції

2

5. 23.01-
27.01.2017

Словацька Республіка з метою участі у тренінгу «Civil ervants Mobility Programme», 
що є частиною програми «Think Visegrad»

3

6. 12.06-
17.06.2017

Республіка Хорватія участь у навчанні на тему «Розслідування та кримінальне пе-
реслідування корупційних злочинів у сфері державних заку-
півель»

1

7. 19.06-
24.06.2017

Республіка Боснія і 
Герцеговина*

участь у навчанні на тему «Використання криміналістичної 
бухгалтерії під час розслідування та кримінальне пересліду-
вання корупційних злочинів у публічній сфері»

3

8. 24.04-
28.04.2017

Чеська Республіка з метою участі у тренінгу на тему «Розслідування і судове пе-
реслідування корупційних злочинів» на базі Інституту CEELI, 
місто Прага, Чеська Республіка

3

9. 18.06-
24.06.2017

Республіка Польща участь у Програмі професійного обміну CEPOL 4

10. 12.06-
17.06.2017

Республіка Хорватія з метою участі у навчанні на тему «Розслідування та кримі-
нальне переслідування корупційних злочинів у сфері держав-
них закупівель»

2

11. 01.04-
10.06.2017

Сполучені Штати 
Америки

з метою участі у навчальному курсі академії ФБР 1

12. 25.04-
28.04.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

участь у заході «Протидія корупції — ознайомчий візит до по-
ліцейської служби Лондону»

1

13. 12.06-
15.06.2017

Французька  
Республіка

з метою участі у другому засіданні Глобальної мережі прак-
тикуючих правоохоронних органів проти транснаціонального 
хабарництва

2

14. 07.06-
09.06.2017

Сербія та Чорногорія з метою участі у семінарі Координаційних служб з протидії 
шахрайства (AFSOC)

1

15. 12.06-
17.06.2017

Республіка Хорватія участь у навчанні на тему «Розслідування та кримінальне пе-
реслідування корупційних злочинів у сфері державних заку-
півель»

1

16. 27.03-
30.03.2017

Сполучене Королівство 
Великої Британії та 
Північної Ірландії

обмін досвідом з правоохоронними органами у сфері бороть-
би з корупцією

6

17. 19.03-
01.04.2017

 Італійська Республіка з метою участі в програмі «Проведення фінансових розслідувань» 
Організації економічного співробітництва та розвитку Європи

1

18. 15.01-
19.01.2017

Республіка Польща з метою участі в навчальному візиті до антикорупційного ор-
гану Республіки Польща – CentralAnti-CorruptionBureau (CBA)

5

19. 05.06-
01.07.2017

Сполучені Штати 
Америки

участь у програмі обміну досвідом між правоохоронними ор-
ганами

1

20. 04.04-
07.04.2017

Угорська Республіка з метою участі в навчальному візиті 3

21. 12.02-
17.02.2017

Велика Британія участь у базовому навчальному курсі X-Ways 4

22. 18.05-
19.05.2017

Чеська Республіка з метою участі у щорічному засіданні Консультативної ради 
клієнтів компанії «ObserveIT»

1

23. 05.06-
10.06.2017

Канада з метою участі у 7-й Конференції Глобальної платформи кон-
тактних осіб Інтерполу з повернення активів

1

24. 27.02-
02.03.2017

Швейцарська 
Конфедерація

з метою участі у 10-му практичному семінарі з питань повер-
нення незаконно отриманих активів високопосадовцями

1

25. 21.06-
23.06.2017

Республіка Польща участь у міжнародному семінарі за темою «Управління захода-
ми щодо боротьби з відмиванням грошей та конфіскації акти-
вів, одержаних злочинним шляхом»

1

26. 16.06-
19.06.2017

Федеративна 
Республіка Німеччина

з метою участі у симпозіумі «Нездолана? Симпозіум про яви-
ще корупції» м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина)

2

27. 24.05-
26.05.2017

Естонська Республіка з метою вивчення роботи комунікаційних відділів антикоруп-
ційних органів Естонії

4

28. 09.02-
10.02.2017

Австрійська Республіка участь у семінаріз питань протидії корупції 2

Внутрішнє навчання
З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників

підвищили кваліфікацію за професійними програмами:

1. 20 березня –  
7 квітня

Національна академія Служби безпеки 
України

Організація оперативно-службової ді-
яльності детективів Національного ан-
тикорупційного бюро України

19 осіб

2. 3-14 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Актуальні питання державного управ-
ління та державної служби 9 осіб

3. 6-16 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Уперше прийняті на державну службу 
державні службовці 6 осіб

4. 29 червня –  
1 липня Український католицький університет Антикорупційна школа 1 особа

підвищили кваліфікацію за короткотерміновими семінарами та тематичними тренінгами
5. 14-15 березня Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів НАДУ 
Стратегічне управління та проектний 
менеджмент в органах влади 6 осіб

6. 16-17 березня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Управління державними програмами. 
Моніторинг та оцінювання 6 осіб

7. 20-21 березня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Електронне урядування в сучасній сис-
темі державного управління 6 осіб 

8. 22-23 березня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Інноваційний менеджмент в органах 
влади 7 осіб

9. 6-7 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Інформаційно-комунікативні технології 
соціальних медіа в управлінні та підви-
щенні кваліфікації

6 осіб

10. 10-11 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Європейська інтеграція в умовах реа-
лізації Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС

2 особи

11. 12-13 квітня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Менеджмент освітніх інновацій у систе-
мі підвищення кваліфікації 4 особи

12. 22-23 травня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Адміністративні процедури та надання 
адміністративних послуг 2 особи

13. 24-25 травня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Конфлікти, стреси, маніпулювання в 
управлінській і політичній діяльності 16 осіб

14. 7-8 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Самоменеджмент сучасного керівника. 
Алгоритм продуктивного мислення 9 осіб

15. 12-13 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Аналіз політики. Підготовка аналітич-
них документів 5 осіб 

16. 14-15 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Реалізація державної кадрової політи-
ки. Гендерний компонент державного 
управління

6 осіб

17. 19-20 червня Інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів НАДУ 

Проектний менеджмент в діяльності ор-
ганів влади 3 особи

18. 13-15 червня
Центр підвищення кваліфікації 
Дипломатичної академії України при 
МЗС України

Тематичний семінар з питань диплома-
тичного протоколу та етикету 4 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 01.01.2017 по 30.06.2017
№ Вид діяльності Кількість Примітка
1. Надійшло звернень та скарг на дії 

працівників Національного бюро
411  

2. Проведено службових 
розслідувань

17 Проведено службових розслідувань — 17. За результатами служ-
бових розслідувань до Дисциплінарної комісії спрямовані матеріа-
ли для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної від-
повідальності стосовно 9 працівників Національного бюро (7 пра-
цівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у діях 
2 працівників не встановлено ознак дисциплінарних проступків)

3. Притягнуто до відповідальності 
працівників Національного бюро

9 Догана — 3; Попередження про неповну службову відповід-
ність — 1; Зауваження — 4; Звільнення — 1

4. Проведено перевірок на 
доброчесність

4  

5. Кримінальні провадження, 
досудове розслідування яких 
здійснювалось детективами 
підрозділу внутрішнього 
контролю Національного бюро

32 Закрито — 13; Об’єднано — 3; Направлено за підслідніс-
тю — 1; Проводиться розслідування — 15;

6. Заведено 
оперативно-розшукових справ

2  

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 

(станом на 30.06.2017)
Загальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1. Видатки на оплату праці 411 149 300,00 411 149 300,00  411 149 300,00
2. Нарахування на оплату праці 74 849 200,00 74 849 200,00  74 849 200,00
3. Придбання товарів і послуг 107 396 800,00 107 396 800,00 13 926 558,12 121 323 358,12
4. Соціальне забезпечення 54 324 100,00 54 324 100,00  54 324 100,00
5. Інші (поточні) видатки 1 220 400,00 1 220 400,00  1 220 400,00
6. Капітальні видатки 124 617 000,00 124 617 000,00 6 645 123,97 131 262 123,97

 Всього: 773 556 800,00 773 556 800,00 20 571 682,09 794 128 482,09

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом 
державного бюджету за І півріччя 2017 року
№ Найменування Затверджено 

на 2017 рік (урахуванням змін)
Касові видатки  
(за І півріччя) % виконання

1. Видатки на оплату праці 411 149 300,00 156 017 915,24 38%
2. Нарахування на оплату праці 74 849 200,00 26 568 187,42 35%
3. Придбання товарів і послуг 107 396 800,00 12 181 429,15 11%
4. Соціальне забезпечення 54 324 100,00 17 652 465,56 32%
5. Інші (поточні) видатки 1 220 400,00 51 681,63 4%
6. Капітальні видатки 124 617 000,00 5 863 233,25 5%

Всього 773 556 800,00 218 334 912,25  

ТОП-10 закупівель за відсотком економії
тис. грн

№ 
з/п Предмет закупівлі

Очікувана  
вартість закупівлі,  

в розрізі лотів

Сума за 
укладеними 
договорами

Економія 
коштів

1 Код за ДК 021:2015 – 79990000-0 (послуги з господарсько-
го утримання приміщень та прилеглої території) 2900,00 2217,30 682,70

2 Код за ДК 021:2015 – 30190000-7 (Офісне канцелярське 
приладдя) 1165,00 512,10 652,90

3
Код за ДК 021:2015 – 50310000-1 (Послуги із обслугову-
вання принтерів, копіювальної техніки, заправки та віднов-
лення картріджів до лазерних принтерів)

600,00 347,00 253,00

4 Код за ДК 021:2015 - 22810000-1 (Паперові канцелярські 
вироби інші) 470,00 253,40 216,60

5 Код за ДК 021:2015 – 18330000-1 (Сорочка під бронежи-
лет літня) 517,00 339,20 177,80

6 Код за ДК 021:2015 – 30210000-4 (Лот № 1 – персональ-
ний комп’ютер) 1950,00 1799,30 150,70

7 Код за ДК 021:2015 – 30230000-0 (Носії інформації) 700,00 561,20 138,80
8 Код за ДК 021:2015 – 30190000-7 (папір, ватман) 1085,20 958,00 127,20

9
Код за ДК 021:2015 – 50110000-9 (Лот №1 – послуги з тех-
нічного обслуговування спеціалізованих автомобілів мар-
ки Renault)

280,00 160,00 120,00

10 Код за ДК 021:2015 – 18410000-6 (Костюм спортивний) 273,00 170,50 102,60

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

З 01.01.2017 по 30.06.2017

Вид Всього

в т.ч. по 
Львівському 

територіальному 
управлінню

1. Звернення громадян, всього 6064 271
звернення, що надійшли засобами поштового зв’язку, безпосередньо до НАБУ, а також 
ті, що пересилалися з інших установ 2766 195

звернення, подані до громадської приймальні 699 76
звернення громадян до колл-центру (в т.ч. електронною поштою) 2599 0
2. Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ 501 2
в т.ч. запити, звернення та заяви народних депутатів України щодо відомостей, наведе-
них у е-деклараціях 12 0

3. Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами 159 0
4. Запити на доступ до публічної інформації 219 3
5. Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення юридичних осіб 694 36
6. Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення громадських організацій 535 23
ВСЬОГО 8172 335

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога
Станом на 30.06.2017

Міжнародна правова допомога
Надіслано запитів отримано запитів

Всього З них виконано Всього З них виконано Країна

208 76 — повністю,  
4 — частково виконано 13 7 — повністю,  

3 — частково виконано
Швейцарія, Чехія, Ліхтенштейн, Латвія, 

Великобританія, Австрія, Іспанія
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До Покровська 
прилетіла 
ластівка

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

НОВІ СИМВОЛИ. На сесії Покровської міської ради де-
путати затвердили нові герб та прапор свого населеного 
пункту, який після перейменування (колишня назва міста — 
Красноармійськ) тривалий час не мав своєї символіки. Аби 
вивчити думку тутешніх жителів, місцева влада провела ан-
кетування, запро-
понувавши два най-
більш прийнятні ва-
ріанти герба. На од-
ному з них зображе-
но ластівку над си-
луетом залізничного 
вокзалу, яка летить 
до покрову пресвя-
тої Богородиці, а на 
іншому — сама Бого-
родиця. Як повідомив 
заступник міського 
голови Покровська, 
голова конкурсної 
комісії Юрій Третяк, 
було виготовлено 5 
тисяч анкет, а участь 
в опитуванні взяли 4 
тисячі 184 мешканці 
міста. За ластівку в 
небі віддали голоси 2 
тисячі 614 покровців, 
інший варіант уподо-
бали 1 тисяча 306 осіб, а ще майже три сотні учасників опи-
тування не підтримали жоден із запропонованих варіантів. 

 Як відомо, торік у березні під час пошуків нової назви в 
міській раді також обговорювали два ймовірні варіанти. На-
зву Гришине (так називалося місто до 1934 року, а нині не-
подалік нього є село з такою самою назвою) спершу пого-
див парламентський комітет із державного будівництва, ре-
гіональної політики та місцевого самоврядування, однак де-
путати міської ради наполягли на нинішній назві міста По-
кровськ. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17  +22 +29  +34 Черкаська +17  +22 +29  +34
Житомирська +17  +22 +29  +34 Кіровоградська +17  +22 +29  +34
Чернігівська +12  +17 +29  +34 Полтавська +17  +22 +29  +34
Сумська +12  +17 +29  +34 Дніпропетровська +17  +22 +29  +34
Закарпатська +17  +22 +29  +34 Одеська +17  +22 +32  +37
Рівненська +17  +22 +29  +34 Миколаївська +17  +22 +32  +37
Львівська +17  +22 +29  +34 Херсонська +17  +22 +32  +37
Івано-Франківська +17  +22 +29  +34 Запорізька +17  +22 +32  +37
Волинська +17  +22 +29  +34 Харківська +17  +22 +29  +34
Хмельницька +17  +22 +29  +34 Донецька +17  +22 +29  +34
Чернівецька +17  +22 +29  +34 Луганська +17  +22 +29  +34
Тернопільська +17  +22 +29  +34 Крим +17  +22 +29  +34
Вінницька +17  +22 +29  +34 Київ +19  +21 +31  +33
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На Кубок Михайла Фоменка
ФУТБОЛ. Уперше відбулися змагання на честь відомого 
сумчанина — колишнього тренера збірної України

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

На стадіоні села Верх-
ня Сироватка, що 

під Сумами, вперше про-
йшли футбольні змаган-
ня на Кубок заслужено-
го тренера України, відо-
мого в минулому гравця 
київського «Динамо», ко-
лишнього тренера збір-
ної України уроджен-

ця С умщини Михайла 
Ф оменка.

У турнірі взяли участь 
команди із Сумського, Ли-
поводолинського та Крас-
нопільського районів, які 
продемонстрували чудову 
гру сотням уболівальників 
не тільки з Верхньої Сиро-
ватки, а й Сум, Тростян-
ця, Краснопілля, багатьох 
навколишніх населених 
пунктів. Почесний трофей 

від уславленого футболіс-
та виборола команда «Ко-
лос» із села Северинівка 
Сумського району.

Вручаючи кубок, Михай-
ло Фоменко наголосив, що 
всі команди продемонстру-
вали якісний футбол, але 
переможець один. Важли-
во, що на Сумщині надають 
значної уваги розвитку не 
тільки цього популярного 
виду спорту, а й багатьох 

інших. Тож закономірно, 
що слобожанський край 
дав світові гроно яскравих 
спортивних особистостей, 
серед яких Володимир Го-
лубничий і Олександр Ша-
паренко, Володимир Куц і 
Леонід Жаботинський, се-
стри Валя і Віта Семерен-
ки та Олександр Киричен-
ко, Олена Петрова і Юрій 
Білоног, інші рекордсмени 
світу і Європи.

Із Божим і людським благословенням
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РАДІЄМО РАЗОМ. На Рів-
ненщині в обласному перина-
тальному центрі чи не вперше 
успішно народила жінка, яка 
живе з пересадженою нир-
кою. Дівчинку назвали Мела-
нія, днями вона з мамою по-
їдуть додому, в село Томаш-
город Рокитнівського району.

Операцію з трансплантації 
нирки Людмилі Михалиць-
кій зробили в 21 рік. Доно-
ром була її мама, яка й те-

пер, через чотири роки, не 
відходить від доньки й допо-
магає їй. А вдома на них че-
кає щасливий тато. Усі во-
ни не натішаться Меланією, 
яка народилася цілком здо-
ровою дівчинкою: її зріст 55 
сантиметрів, вага — 3,4 кіло-
грама. Щаслива родина ра-
дить жінкам, які хочуть від-
чути радість материнства, ві-
рити в Бога і лікарів.

До речі, кесарів розтин 
успішно провела головний лі-
кар перинатального центру 
Вікторія Єнікеєва. 

«Для нашої області це уні-
кальний випадок: зазвичай та-
кі пологи проходять у спеціалі-
зованих закладах четвертого 
рівня, а наш центр — заклад 
третього рівня. Загалом перед 
нами стояли завдання не до-
пустити ускладнень вагітнос-
ті, щоб дитина народилася до-
ношеною. І головне — не по-
шкодити капсулу нирки мате-
рі. Адже донорський орган пе-
ребуває не у природному міс-
ці, а розташований в безпо-
середній близькості до матки. 
Також ми мусили зробити все 

максимально швидко, щоб 
не допустити крововтрати, бо 
люди з донорськими органами 
дуже важко сприймають пере-
ливання чужої крові», — роз-
повідає Вікторія Миколаївна. 

І додає, що для всіх ліка-
рів центру це був унікальний 
і безцінний досвід, адже на 
Рівненщині небагато людей 
з трансплантованими органа-
ми. Їх, вочевидь, побільшає, 
якщо в Україні ухвалять закон 
«Про трансплантацію органів 
та інших анатомічних матері-
алів людині».

Нагороди переможцям вручає колишній гравець київського «Динамо» і тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

У Запоріжжі представили 
нову міську команду «Металург»

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. У прес-
центрі запорізького стадіону 
«Славутич-Арена» відбулося 
представлення гравців нової 
команди і тренерського скла-
ду міського футбольного клу-
бу «Металург» за участю за-
ступника Запорізького місь-
кого голови Анатолія Пусто-
варова, директора КП «Місь-
кий футбольний клуб «Мета-
лург» Максима Лупашка та 
головного тренера команди 
Володимира Шаповалова. До 
складу команди ввійшли ви-

хованці ДЮСШ «Металург», 
віком від 18 до 21 року. Дех-
то з них вже встиг пограти у 
вищій лізі. 

Футбольний клуб «Мета-
лург» припинив своє існуван-
ня 2015 року. У травні ниніш-
нього Запорізький міський го-
лова Володимир Буряк висту-
пив з ініціативою поновити 
міський футбольний клуб. Рі-
шення підтримали депутати. В 
новому сезоні команда МФК 
«Металург» братиме участь 
у змаганнях аматорської ліги.

— З дня ухвалення рішення 
про створення міського фут-
больного клубу минуло два 

місяці, — коментує подію Ана-
толій Пустоваров. — За цей 
час провели велику роботу: 
закупили форму, затвердили 
склад, гравці посилено тре-
нуються. Створенню коман-
ди передувала робота зі збе-
реження футбольного потен-
ціалу міста, працює дитяча 
футбольна школа. Нині перед 
гравцями і тренерами постав-
лено три головні завдання: 
створювати далі повноцінний 
футбольний клуб, успішно ви-
ступати в любительській лізі 
й зробити все можливе, щоб 
футбол у Запоріжжі став улю-
бленим видом спорту, а вбо-

лівальники отримували за-
доволення від гри земляків.

Минулої неділі міський фут-
больний клуб «Металург» зі-
грав свій перший матч у чем-
піонаті України серед аматор-
ських команд. Суперником 
стала досить потужна коман-
да «Яруд» із Маріуполя. «Ме-
талург» першим відкрив раху-
нок. Гол забив Владислав Іг-
натьєв. Лише в додатковий 
час, на 92-й хвилині, маріу-
польці зрівняли рахунок. На-
ступну гру МФК «Металугр» 
проведе вдома з командою 
МФК «Первомайськ» із Ми-
колаївської області 13 серпня.
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