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Б іограф ічна довідка дел его в ан ого представника

Пікашее Руслам Анатолійович
голова ГО "Антикорупційне Бюро України"
Народився 29 лютого

1976 р. в місті Кривий Ріг Дніпропетровської

області. Закінчив Одеську Національну юридичну Академію 8 квітня 2006 року,
та отримав спеціальність правознавство за кваліфікацією юрист серія диплому
С1< №29542064. Одружений, має двох синів 1998 та 2010 року народження.
•

2004 року працював помічником голови незалежних профспілок

Дніпропетровської області;
♦

2006 року радником голови ГО "Комітету з боротьби корупції в

органах влади" ;
•

2010 заступником голови "Антикорупційного комітету України".

®

30 листопада 2012 року був ініціатором та організатором першого

загальнонаціонального "Антикорупційного форуму України", на якому були
присутні 23 іноземних посольства, 29 громадських організації, та державні
установи що протидіють корупції в Україні.
Проаналізувавши підсумки форуму та загальну ситуацію яка склалося в
державі

було прийняте рішення про створення

Громадської організації

"Антикорупційне Бюро України" яка й була зареєстрована 6 березня 2013.

З

часу утворення організації займав посаду заступника голови Г О "А Б У ".
*

9 вересня 2013 року після позачергових загальних зборів членів ГО

"Антикорупційне Бюро України" був обраний головою
Бюро України".

ГО "Антикорупційне

На даний час

ГО "Антикорупційне Бюро України"

активно займається

розробкою програми розвитку та схем взаємодією з державними установами
України. Маючи представництво в усіх областях України та А Р К , проводимо
заходи щодо залучення громадських

організацій, професіоналів у
і
. „
галузі права для втілення в життя програм та цілей які на нашу думку в край
•

діячів та

■

необхідні для розвитку демократичної Держави.
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Інформація про результати діяльності
Громанської організації
«Антикорупційне Бюро України» за 2015- 2016 p.p.

1. З 2015 року Голова Г О «Антикорупційне Бюро України» ввійшов в
М іжвідомчу робочу групу по створенню Національної агенції
запобігання та протидії корупції.
2. Представники Бюро приймають активну участь по створенню Єдиного
реєстру державних службовців, який потрібен для створення органу.
3. В період 2015-2016 року Громадська організація «Антикорупційне Бюро
України» має тісні зв’язки з представниками О О Н та О Б С Є
4. Плідно взаємодіє з відомими Громадськими організаціями та спілками.
5. Громадська організація «Антикорупційне Бюро України» була одним із
організаторів І Всеукраїнського ангикорупційного митного
форуму(17.10.2015 року у м.Львові), що в подальшому дало поштовх до
реформування Державної фіскальної служби
6. ПредсгавникиТромадської організації «Антикорупційне Бюро України»
були учасниками Міжнародної Антикорупційної конференції (відбулася
16.11.2015 року у м.Києві).
7. Громадська організація «Антикорупційне Бюро України» спільно з
Міжнародною Антикорупційною асамблеєю, було організовано
Міжнародний форум « Територія без корупції», на якому були присутні
неурядові європейські організації та представники посольств.

