
Сюсяйло Олег Миколайович 
24 грудня 1968 року народження 
 

Контактні дані: тел. +380506826365, e-mail: prokdn@ukr.net 

Одружений, маю доньку 1992 року народження та сина 1998 року 

народження.  

Мешкаю у місті Києві разом з родиною. 

 

Мета: Визначення Верховною радою України членом комісії 

зовнішнього контролю діяльності Національного 

антикорупційного бюро України 

 

 

Заслужений юрист України, Почесний працівник прокуратури України, кандидат наук 

з державного управління. 

Освіта:  
У 1994 році закінчив Національну юридичну академію ім. Я.Мудрого, м.Харків. 

Отримав диплом з відзнакою за освітнім рівнем спеціалист-юрист. У 2013 році захистив 

дисертацію за темою: "Державний механізм запобігання та протидії корупції", здобувши 

вчене звання кандидат наук з державного управління. 

Робота:  
З 1994 року по 2014 рік працював в органах прокуратури Донецької області:  

1994-1996 - помічником прокурора Центрально-Міського району м.Макіївки, старшим 

помічником та старшим слідчим прокуратури м.Макіївки; 

1996-1999 - заступником прокурора м.Макіївки; 

1999-2000 - Донецько-Ясинуватський транспортний прокурор; 

2000-2004 - перший заступник прокурора м.Донецька; 

2004-2005 - прокурор Ленінського району міста Донецька; 

2005-2011 - перший заступник прокурора міста Донецька; 

2011-2013 - перший заступник прокурора Донецької області; 

2013-2014 - прокурор Донецької області. 

2014- по т.ч. адвокат. 

Професійні якості: Відповідаю вимогам, встановленим абзацом 2 частини 6 статті 26 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України». 

Маю багаторічний досвід здійснення нагляду за додержанням законів в діяльності 

правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування. Добре 

обізнаний з методиками виявлення порушень законодавства в діяльності органів досудового 

розслідування. 

Володію впевненими знаннями кримінального, кримінального процесуального 

законодавства України, законодавства у сфері забезпечення прав та свобод людини. 

Орієнтуюсь у міжнародних нормативних актах та у практиці ЄСПЛ.  Розумію завдання та 

функції, що стоять перед комісією зовнішнього контролю діяльності Національного 

антикорупційного бюро України. Добре обізнаний з принципами побудови системи 

державного управління. 

Швидко та впевнено орієнтуюсь в усьому масиві діючого законодавства. 

Позбавлений консерватизму. Вмію генерувати нові ідеї, за суттю підходів до форм та 

методів роботи завжди був новатором. Маю гарні аналітичні здібності, вмію виокремлювати 

проблеми та знаходити шляхи їх ефективного вирішення. 

Роботу в колективі організовую шляхом створення мотивацій, колективного 

обговорення та прийняття рішень. 

Досвідчений та впевнений користувач ПК. 

Особисті якості: Віддана справі, чесна та порядна людина. Особисті інтереси завжди 

були та є другорядними - спочатку робота. Маю високу працездатність, дисциплінований та 

акуратний. Ініціативний. Комунікабельний. 


