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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державне бюро розслідувань – державний правоохоронний орган,
завданнями якого є запобігання, виявлення, припинення, розкриття
та розслідування кримінальних правопорушень віднесених до його компетенції.
Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване
у місті Краматорську (далі – Територіальне управління), є юридичною особою
публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної
казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням. Територіальне управління поширює свою
діяльність на Донецьку та Луганську області, є територіальним органом
Державного бюро розслідувань, який функціонує в регіоні зі складною
криміногенною обстановкою і нестабільною військово-політичною ситуацією.
З метою забезпечення максимально швидкого та ефективного реагування
на кримінальні правопорушення, вчинені на території оперативного
обслуговування, у місті Сєверодонецьку Луганської області та місті Маріуполі
Донецької області у 2021 році розпочали свою роботу слідчі та оперативні
підрозділи Територіального управління.
Територіальне управління діє на підставі Положення, що затверджується
Директором Державного бюро розслідувань, та у відповідності до Конституції
України, Закону України «Про Державне бюро розслідувань», відповідних
законодавчих актів України, Стратегічної програми діяльності Державного бюро
розслідувань на 2017–2022 роки, зокрема забезпечує своєчасне запобігання,
припинення, швидке розкриття та проведення всебічного, повного
та об'єктивного розслідування кримінальних правопорушень, вчинених особами,
перелік яких визначено в частині четвертій статті 216 Кримінального
процесуального кодексу України.
Станом на 01 листопада 2021 року в провадженні слідчих Територіального
управління перебувають 2 005 кримінальних проваджень.
Керівництво діяльністю Територіального управління здійснює його
директор – полковник Державного бюро розслідувань Богданов Роман Ігорович.
У 2021 році призначено заступників директора Територіального управління
полковника Державного бюро розслідувань Лісойвана Ярослава Миколайовича
та підполковника Державного бюро розслідувань Купрієнка Анатолія
Миколайовича.
Територіальне управління під час виконання покладених на нього завдань
дотримується принципів:
- верховенства права;
- законності;
- справедливості;
- неупередженості;
- незалежності та персональної відповідальності кожного працівника;
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- відкритості та прозорості своєї діяльності;
- політичної нейтральності та позапартійності;
- єдиноначальності у реалізації повноважень.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
Територіальне управління, відповідно до положень Закону України «Про
Державне бюро розслідувань», вирішує завдання щодо запобігання, виявлення,
припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень,
віднесених до компетенції Державного бюро розслідувань, вчинених
на території Донецької та Луганської областей.
Значна протяжність кордону із Російською Федерацією, наближеність
до лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями та велика
концентрація працівників правоохоронних органів і військовослужбовців,
які потенційно можуть бути об'єктами розслідування з боку Територіального
управління, визначають специфіку виконання його завдань на цій відповідальній
ділянці.
Окрім цього, на території Донецької та Луганської областей розташовані
пункти в'їзду/виїзду для перетинання лінії розмежування з тимчасово
окупованими територіями, які потенційно є місцями з підвищеними
корупційними ризиками.
Також до особливостей регіону належить високий рівень нелегального обігу
зброї та наявність значної кількості осіб, здатних її уміло застосовувати
з протиправною метою.
Ураховуючи викладене, відповідно до рішень керівництва держави
та Державного бюро розслідувань, визначено основні пріоритетні напрями
діяльності слідчих та оперативних підрозділів Територіального управління.
Розслідування військових кримінальних правопорушень
У зв’язку із проведенням на території Донецької і Луганської областей
операції Об’єднаних сил (далі – ООС) та, відповідно, концентрацією великої
кількості правоохоронців і військовослужбовців різних родів військ, кількість
вчинених кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення
військової служби зростає. Збільшення випадків скоєння військових
кримінальних правопорушень може свідчити про низький стан дотримання
дисципліни військовослужбовцями та низький рівень контролю з боку
військового командування.
Станом на 01 листопада 2021 року слідчими Територіального управління
здійснюється досудове розслідування у 1 109 кримінальних провадженнях
за фактом учинення військових злочинів, з них найпоширенішими є:
самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407
Кримінального кодексу України (далі – КК України) – 668 кримінальних
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проваджень; дезертирство (стаття 408 КК України) – 38 кримінальних
проваджень; викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї,
бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин чи іншого військового
майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем (стаття 410 КК України) – 68 кримінальних проваджень;
порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами,
що становлять підвищену небезпеку для оточення (стаття 414 КК України) –
41 кримінальне провадження.
Оскільки територія проведення ООС належить до оперативного
обслуговування Територіального управління, робота з протидії вчинення
та належного розслідування такого роду кримінальних правопорушень є одним
із пріоритетних напрямів його діяльності.
Окрім цього, посилена увага Територіального управління приділятиметься
протидії незаконному обігу наркотичних засобів серед військовослужбовців.
Зазначена проблема призводить до небойових втрат (загибель та травмування
військовослужбовців, пошкодження та знищення військового майна та техніки),
що негативно впливає на стан обороноздатності держави та підриває довіру
населення до Збройних Сил України.
Розслідування корупційних кримінальних правопорушень
Тривалий час корупція лишається однією з головних проблем нашої
держави. Вона призводить до низького рівня довіри населення до органів
державної влади та місцевого самоврядування, уповільнює зростання доходів
громадян та загалом негативно впливає на економіку держави.
Сьогодні в Україні проводиться антикорупційна реформа, яка є однією
з найскладніших та найбільш комплексних реформ, що проводяться державою,
та потребує значної уваги та концентрації сил у боротьбі зі злочинності у цій
сфері з боку уповноважених державних органів, зокрема і Державного бюро
розслідувань.
Станом на 01 листопада 2021 року у провадженні слідчих Територіального
управління перебуває 203 кримінальних провадження вказаної категорії.
Ураховуючи викладене, виходячи із власних повноважень та спираючись
на довіру громадськості, ще одним пріоритетним напрямом діяльності слідчих
та оперативних підрозділів Територіального управління є запобігання,
виявлення, припинення, розкриття та розслідування корупційних кримінальних
правопорушень, вчинених суб’єктами, підслідними Державному бюро
розслідувань.
Розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері
Кримінальні правопорушення, пов’язані із розкраданням бюджетних
коштів, руйнують встановлений порядок виконання державного та місцевого
бюджетів, порядок використання фінансових ресурсів держави для забезпечення
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функцій, здійснюваних органами державної влади України та органами
місцевого самоврядування, що призводить до розбалансованості системи
державних фінансів та економіки.
За 2021 рік сума встановлених збитків у направлених Територіальним
управлінням до суду з обвинувальним актом кримінальних провадженнях у цій
сфері становить майже 11, 5 мільйонів гривень.
У 2022 році Територіальне управління продовжить вживати усіх необхідних
заходів для виявлення, запобігання та розслідування кримінальних
правопорушень, вчинених у бюджетній сфері.
Розслідування злочинів, вчинених організованими групами
Організована злочинність є суттєвим чинником дестабілізації суспільних
відносин та уповільнення темпів економічного розвитку держави. А наявність
корумпованих зв’язків організованої злочинності в органах державної влади
суттєво шкодить державним інтересам та іміджу України.
Тож розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у складі
організованих груп та злочинними організаціями, є ще одним пріоритетним
напрямом діяльності слідчих та оперативних підрозділів Територіального
управління.
Водночас, відповідно до вимог Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» Територіальним управлінням налагоджено інформаційноаналітичну роботу щодо встановлення системних причин та умов проявів
організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено
до компетенції Державного бюро розслідувань, за результатами якої
вживатимуться заходи до їх усунення.
Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини під час
виконання своїх повноважень працівниками правоохоронних органів
Одним з пріоритетних завдань Державного бюро розслідувань є боротьба
зі злочинами, вчиненими працівниками правоохоронних органів, у першу чергу
пов’язаних з порушенням прав людини під час виконання своїх службових
обов’язків, жорстокого поводження або катування. На жаль, в умовах
сьогодення, відомо багато випадків, коли працівники правоохоронних органів,
завданням яких є захист та забезпечення дотримання прав та свобод людини
та громадянина, не лише не виконують свої обов’язки, а й навпаки, особисто
грубо порушують права людини. Такі дії окремих правоохоронців підривають
авторитет та руйнують довіру громадян до всієї системи правоохоронних органів
України загалом.
У зв’язку з цим окрема увага працівників слідчих та оперативних
підрозділів Територіального управління приділятиметься виявленню,
припиненню, розкриттю та розслідуванню кримінальних правопорушень,
пов’язаних з порушенням прав людини під час виконання своїх повноважень
працівниками правоохоронних органів. За кожним виявленим фактом
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проводитиметься повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування
з метою забезпечення притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності
та викорінення злочинної діяльності в системі правоохоронних органів.
Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконною
порубкою лісу
Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій
за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права
власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною
держави. На території обслуговування Територіального управління знаходиться
велика кількість лісових масивів. Загальна площа земель лісового фонду
Донецького та Луганського обласних управлінь лісомисливських господарств
становить 235,7 тис. гектарів.
За останні роки незаконна порубка дерев почала набувати масового
характеру. Так, у 2021 році слідчими Територіального управління здійснювалося
досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях щодо незаконної
порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу; 6 особам повідомлено про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у цій сфері, обвинувальні акти
направлені до суду. Сума встановлених збитків у кримінальних провадженнях,
направлених до суду з обвинувальним актом, становить 1 мільйон 225 тисяч
гривень, накладено арешт на майно загальною сумою 610 тисяч гривень.
Окрім того, актуальними правопорушеннями в цій сфері є пошкодження
та знищення лісових культур, знищення або пошкодження лісових масивів
вогнем чи іншим загально небезпечним способом, що завдає значної шкоди
бюджету держави та сприяє погіршенню екологічної ситуації в регіоні.
До цих незаконних дій безпосередньо чи опосередковано причетні посадові
особи та/або працівники правоохоронних та інших контролюючих органів. Тому
розкриття екологічних кримінальних правопорушень, зокрема у лісовій сфері,
віднесено до локальних пріоритетів Територіального управління.
Необґрунтовані активи
Відповідно до положень пунктів 2 та 81 частини першої статті 6 Закону
України «Про Державне бюро розслідувань», Закону України «Про запобігання
корупції», рішення спільної наради керівників правоохоронних та інших
державних органів із питань реалізації інституту визнання необґрунтованими
активів та їх стягнення в дохід держави, Територіальним управлінням
вживаються заходи щодо виявлення необґрунтованих активів у осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, та збору доказів
їх необґрунтованості у порядку та в межах компетенції, визначених
законодавством. Виявлення необґрунтованих активів, незаконного збагачення
у високопосадовців та інших суб’єктів, підслідних Державному бюро
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розслідувань, – ще один пріоритет у діяльності Територіального управління,
спрямований на повернення грошових коштів до бюджету держави.
ЗАВДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НА 2022 РІК
Забезпечення слідчої діяльності
У поточному році, зокрема за допомогою оперативних підрозділів
Територіального управління, вдалося зменшити залишок незакінчених
кримінальних проваджень, порівняно з таким же періодом за минулий рік.
Це позитивно впливає на загальний стан та якість здійснення досудового
розслідування в кримінальних провадженнях. Чим менше кримінальних
проваджень знаходиться в провадженні одного слідчого, тим більше уваги він
може приділити кожному кримінальному провадженню та якісніше здійснювати
досудове розслідування.
Для виконання основної функції щодо здійснення досудового розслідування
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро
розслідувань, необхідно:
1) вживати заходів для зменшення залишку кримінальних проваджень,
в яких досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного
шляхом закінчення кримінальних проваджень у порядку здійснення
спеціального досудового розслідування та активізації роботи із розшуку осіб, які
переховуються від слідства;
2) контролювати
неухильне
дотримання
вимог
Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів України під час здійснення
досудового розслідування;
3) забезпечувати отримання у встановленому порядку матеріалів
кримінальних проваджень, що підслідні Державному бюро розслідувань, від
інших органів досудового розслідування;
4) у межах компетенції вживати заходів для відшкодування завданих
кримінальними правопорушеннями збитків і шкоди;
5) забезпечити ефективність взаємодії з оперативними підрозділами
Державного бюро розслідувань;
6) контролювати своєчасність та законність виконання запитів про надання
правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав;
7) контролювати додержання вимог законодавства у сфері охорони
державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також
визначений законом порядок оприлюднення та надання доступу до публічної
інформації.
Забезпечення оперативної діяльності
Для забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою
запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних
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правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань
необхідно:
1) націлити особовий склад оперативних підрозділів на виявлення
кримінальних правопорушень за визначеними пріоритетними напрямами, а саме:
проти встановленого порядку несення військової служби; вчинених
працівниками правоохоронних органів, зокрема щодо фактів катувань,
неналежного поводження та інших порушень прав громадян з боку працівників
правоохоронних органів; пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів;
вчинених організованими злочинними групами; пов’язаних із незаконною
порубкою лісу; таких, що можуть призвести до надзвичайних подій;
2) організувати ефективну роботу гласних і негласних штатних,
позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом,
дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин;
3) активізувати заходи для розшуку осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування, слідчого судді, суду;
4) активізувати проведення інформаційно-аналітичної роботи щодо
встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності,
інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Державного
бюро розслідувань, вживати заходів до їх усунення;
5) вживати заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору
доказів їх необґрунтованості у порядку та в межах компетенції, визначених
законодавством;
6) неухильно дотримуватися вимог законодавства під час здійснення
оперативно-розшукової діяльності.
Для належного забезпечення діяльності Територіального управління
виконуватимуться завдання за відповідними напрямами.
Матеріально-технічне забезпечення, розвиток інфраструктури
На сьогодні Територіальне управління розташоване за адресою: вул. Героїв
України, 21 у місті Краматорську, що є тимчасовим рішенням. На 2022 рік
заплановано проведення капітального ремонту будівлі та благоустрою прилеглої
території на вул. Героїв Небесної Сотні, 9 у місті Краматорську, в якій
планується постійне розміщення Територіального управління.
Приміщення у містах Сєвєродонецьку та Маріуполі, орендовані
Територіальним управлінням для дислокації слідчих та оперативних підрозділів,
потребують поточного ремонту.
Для належного матеріально-технічного забезпечення Територіального
управління у 2022 році необхідно:
1) провести розрахунки та визначити обсяги фінансування, необхідні для
проведення поточних ремонтів у місцях дислокації слідчих та оперативних
підрозділів;
2) забезпечити технічне оснащення, створення належних умов для роботи
у місцях дислокації слідчих та оперативних підрозділів Територіального
управління із дотриманням вимог Закону України «Про охорону праці»;
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3) здійснити планування закупівель товарів, робіт та послуг, розробити
та затвердити Річний план закупівель;
4) здійснювати контроль за дотриманням планів та графіків закупівель,
виконання робіт;
5) проводити систематизацію інформації про стан та особливості
матеріально-технічного забезпечення;
6) забезпечити постійний контроль за збереженням матеріальних ресурсів
та утримання їх в належному стані.
Кадрове забезпечення
Одним з найбільших досягнень Територіального управління є його команда.
Сьогодні це 99 фахівців, від професіоналізму, вмотивованості та доброчесності
яких залежить робота всього управління.
З метою створення умов для належного кадрового забезпечення,
Територіального управління необхідно:
1) організувати роботу щодо призначення осіб - переможців конкурсу
на зайняття вакантних посад у Територіальному управлінні;
2) здійснювати постійний моніторинг укомплектованості Територіального
управління, своєчасно ініціювати питання щодо проведення конкурсів
на зайняття вакантних посад, подавати обґрунтовані пропозиції щодо внесення
змін до штатного розпису Територіального управління;
3) забезпечити проведення стажування працівниками, які не мають досвіду
практичної роботи за спеціальністю;
4) забезпечити
здійснення
професійної
підготовки
працівників
Територіального управління шляхом підвищення кваліфікації за загальними
і спеціальними програмами, а також участі працівників у тренінгах, фахових
семінарах, круглих столах та інших навчальних заходах;
5) забезпечити підготовку осіб рядового та начальницького складу з метою
оновлення та підтримання на належному рівні знань та навичок, необхідних для
успішного виконання службових обов’язків; щомісячне оцінювання такої
підготовки проводити з використанням Освітнього порталу Державного бюро
розслідувань;
6) забезпечити належні умови для проведення занять з фізичної підготовки
осіб рядового та начальницького складу Територіального управління;
7) забезпечити підвищення кваліфікації працівників Територіального
управління не менше одного разу на два роки;
8) забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців Територіального управління, за результатами якого
прийняти рішення щодо подальшого професійного розвитку працівників
Територіального управління.
Взаємодія та співпраця з іншими правоохоронними органами
та державними установами
Під час виконання покладених на Територіальне управління завдань
з метою обміну інформацією буде продовжено взаємодію та співпрацю з іншими
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правоохоронними органами: Національною поліцією України, Службою безпеки
України, Державною прикордонною службою України, митними органами,
органами і установами виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної
кримінально-виконавчої служби України, Військовою службою правопорядку
Збройних Сил України тощо.
Важливим джерелом інформації про вчинені кримінальні правопорушення
залишатимуться заклади охорони здоров’я, до яких можуть звернутися
громадяни, що постраждали від дій працівників правоохоронних органів
та військових формувань.
Основою такої взаємодії будуть принципи верховенства права, законності,
неупередженості, незалежності кожного з органів, невтручання в діяльність один
одного з питань реалізації законодавчо закріплених за ними функцій
та повноважень.
Реалізація взаємодії відбуватиметься у таких формах:
1) обмін інформацією та відомостями, необхідними для виконання завдань
та реалізації повноважень, в тому числі отримання інформації, яка може
в подальшому стати підставою для початку досудового розслідування, а також
слугувати доказами у вже розпочатих кримінальних провадженнях;
2) проведення спільних спецоперацій щодо документування протиправної
діяльності суб’єктів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
3) проведення спільних інформаційно-аналітичних заходів, досліджень,
інформаційних кампаній;
4) інші форми взаємодії, які не суперечать чинному законодавству.
Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації
Одним із основних принципів роботи Територіального управління
є відкритість і прозорість його діяльності для суспільства та демократичного
цивільного контролю, підзвітність і підконтрольність визначеним законом
державним органам.
Діяльність Територіального управління здійснюватиметься в тісній
співпраці та взаємодії з громадськістю, місцевими територіальними громадами
і громадськими об’єднаннями на засадах партнерства.
Заходи співпраці з громадськістю мають забезпечувати:
1) своєчасне, повне і достовірне інформування суспільства про діяльність
Територіального управління;
2) висвітлення діяльності Територіального управління на офіційному
вебсайті, сторінках у соціальних мережах у вигляді заяв, коментарів, роз’яснень,
інфографіки, презентацій, відео- та фотоматеріалів тощо;
3) надання інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної
інформації»;
4) проведення зустрічей керівництва Територіального управління
з провідними експертами, активістами, лідерами громадської думки, участь
у роботі круглих столів, дискусій тощо;
5) комунікацію керівництва та працівників Територіального управління
із засобами масової інформації у вигляді коментарів або інтерв’ю, участі
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у брифінгах, пресконференціях тощо;
6) організацію та проведення керівництвом Територіального управління,
а також керівниками його підрозділів особистого прийому громадян (за умови
скасування карантинних обмежень);
7) функціонування цілодобової спеціальної телефонної лінії та адрес
електронної пошти Територіального управління для отримання заяв
та повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення, а також тих,
що готуються;
8) виконання вимог законодавства щодо забезпечення демократичного
цивільного контролю за діяльністю Територіального управління.
КРИТЕРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РІЧНОЇ ПРОГРАМИ
Критеріями оцінки ефективності діяльності слідчих підрозділів
Територіального управління є статистичні дані про результати діяльності,
зокрема:
1) кількість
зареєстрованих
Територіальним
управлінням
заяв
і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до його підслідності;
2) обсяг, складність та категорії кримінальних проваджень;
3) кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальні акти щодо вчинення
ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного
бюро розслідувань;
4) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок
суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених
до підслідності Державного бюро розслідувань;
5) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний
вирок суду щодо вчинення ними відповідних кримінальних правопорушень;
6) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними
правопорушення, віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань,
стан та обсяги їх відшкодування;
7) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро
розслідувань, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості
незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави,
та розпорядження ними;
8) відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро
розслідувань, та розпорядження ними.
Критеріями оцінки ефективності діяльності оперативних підрозділів
Територіального управління є:
1) кількість кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами
оперативних підрозділів Територіального управління;
2) кількість кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами
оперативних підрозділів Територіального управління, в яких особам
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повідомлено про підозру;
3) кількість кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами
оперативних підрозділів Територіального управління, направлених до суду
з обвинувальним актом;
4) кількість затриманих осіб у кримінальних провадженнях, розпочатих
за матеріалами оперативних підрозділів Територіального управління;
5) кількість проведених негласних слідчих (розшукових) дій;
6) кількість розшуканих осіб за дорученнями слідчих;
7) кількість розшуканих осіб, які знаходяться в розшуку.
Критерії
оцінки
ефективності
забезпечення
управління
Територіального управління:
стан укомплектування штату Територіального управління;
забезпечення і підтримання належної кваліфікації та досвіду працівників
Територіального управління;
стан виконання кошторису Територіального управління;
стан матеріально-технічного забезпечення Територіального управління;
стан забезпечення належних умов праці працівників Територіального
управління в адміністративному приміщенні у місті Краматорську та приміщень
слідчих та оперативних підрозділів, дислокованих у містах Сєверодонецьк
та Маріуполь;
стан дотримання трудової, виконавської, транспортної дисципліни
та положень антикорупційного законодавства працівниками Територіального
управління;
інші відомості щодо результатів діяльності Територіального управління
та виконання покладених на нього обов’язків.
Директор Територіального
управління Державного бюро
розслідувань, розташованого
у місті Краматорську
полковник
Державного бюро розслідувань

Роман БОГДАНОВ

