
ПОВЕРНЕННЯ ВКРАДЕНИХ АКТИВІВ
Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

КООРДИНАЦІЯ
ТА ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ 

Національна рада з антикорупційної політики
Консультативно-дорадчий орган при Президентові України

Правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який 
покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних 
злочинів.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
виявлення та розшуку активів, та/або з управління активами, 
отриманими від корупційних та інших злочинів.

Самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, створений для здійснення 
процесуального супроводження у справах, ініційованих Антикорупційним бюро.

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою 
попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції

Ключові завдання/функції:
• Актуалізація та вдосконалення 

антикорупційної стратегії
• Моніторинг стану запобігання і протидії 

корупції в Україні
• Поліпшення координації та взаємодії між 

суб'єктами антикорупційної реформи

Ключові завдання/функції:
• Аналіз стану запобігання та протидії корупції в Україні
• Формування та реалізація  антикорупційної політики 
• Розроблення антикорупційної стратегії, 
• Моніторинг та контроль етичної поведінки та конфлікту інтересів
• Контроль та перевірка майнових декларацій публічних службовців
• Контроль за фінансуванням політичних партій
• Ведення єдиного державного реєстру корупціонерів
• Співпраця з викривачами корупції та їх захист
• Формування у громадян негативного ставлення до корупції

Ключові завдання/функції:
• Протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які 

вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та становлять загрозу національній безпеці.

Ключові завдання/функції:
• Розкриття і розслідування злочинів, у тому числі пов’язаних з корупцією, 

вчинених службовими особами, що займають особливо відповідальне 
становище, посадовцями І-ІІІ категорій посад державних службовців, 
суддями та працівниками правоохоронних органів, службовими особами 
НАБУ, прокурорами САП, крім випадків, коли розслідування цих злочинів 
віднесено до підслідності НАБУ

Керівництво та склад:
• Очолює Раду Голова, що 

призначається Указом Президента
• До Ради входять представники 

органів влади, громадськості та 
бізнесу.

Керівництво та склад:
• Колегіальний орган, до складу якого входить п’ять членів, які призначаються 

Постановою КМУ строком на чотири роки за результатами конкурсу. Голова 
обирається строком на два роки членами Нацагентства з їх числа.

Керівництво та склад:
• Керівництво діяльністю Національного бюро 

здійснює його Директор, який призначається 
Президентом України за поданням конкурсної 
комісії строком на сім років.

Ключові завдання/функції:
• Здійснення нагляду за додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності 
досудового розслідування НАБУ

• Підтримання державного обвинувачення у 
відповідних провадженнях

• Представництво інтересів громадянина або держави 
в суді.

Керівництво та склад:
• Керівник Спецпрокуратури підпорядкову-

ється безпосередньо Генеральному 
прокурору України та є його заступником за 
посадою. Керівник САП призначається 
Генеральним прокурором за поданням 
конкурсної комісії.

Керівництво та склад:
• Керівництво діяльністю ДБР здійснює його Директор, 

який частину своїх повноважень реалізує спільно із 
першим заступником та заступником Директора ДБР, які 
призначаються на 5 років. Директора ДБР та його 
заступників призначає Кабінет Міністрів
за поданням Прем’єр-міністра відповідно
до подання Конкурсної комісії

Ключові завдання/функції:
• Формування та реалізація державної політики у сфері виявлення, 

розшуку та управління активами
• Виявлення, розшук, проведення оцінки активів 
• Ведення обліку та управління активами
• Ведення Єдиного державного реєстру арештованих активів
• Представництво прав та інтересів держави у справах з повернення в 

Україну активів

Керівництво та склад:
• Керівництво Нацагентством здійснює Голова, який 

призначається на посаду Кабінетом Міністрів України 
строком на п’ять років за поданням Прем’єр-міністра 
за результатами конкурсу.  Національне агентство є 
підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та 
відповідальним перед КМУ.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
(превенція)

Національне агентство з питань
запобігання корупції (НАЗК)

Центральний орган виконавчої влади України зі 
спеціальним статусом, який забезпечує формування 
та реалізацію державної антикорупційної політики

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА САНКЦІЇ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Державне бюро розслідувань (ДБР)*

* перелічені лише ті функції 
Державного бюро розслідувань,

   що стосуються антикорупційної 
діяльності
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ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА


