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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України
«Про Державне бюро розслідувань» (далі - Закон), який визначає правові
основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань. Постановою
Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2016 року №127 утворено Державне
бюро розслідувань.
Державне бюро розслідувань (далі - Бюро) – новий правоохоронний
орган, створення якого передбачено зобов'язаннями при вступі України до
Ради Європи та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями
Верховної Ради України VIII скликання.
Крім того, створення Бюро обумовлено вимогами Конституції України,
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) і
пов’язано з необхідністю позбавлення органів прокуратури функції
здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень. До Бюро
від Генеральної прокуратури України переходить функція досудового
розслідування.
КПК України (стаття 38) та Закон України «Про оперативно-розшукову
діяльність» (стаття 5) відносять підрозділи Бюро до органів, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
Територіальне управління Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Львові (далі – ТУ ДБР у м. Львові) входить в систему
Бюро, утворене для виконання його завдань та функцій, основна з яких –
здійснення досудового розслідування злочинів вчинених вищими посадовими
особами держави, суддями та працівниками правоохоронних органів, а також
військовослужбовцями (військових злочинів).
ТУ ДБР у м. Львові поширює свою діяльність на територію Волинської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей.
З 21 вересня 2018 року загальне керівництво та організацію роботи ТУ
ДБР у м. Львові здійснює виконуючий обов’язки Директора ТУ ДБР у м.
Львові Стець Віталій Миколайович.
ТУ ДБР у м. Львові є юридичною особою, яка має самостійний баланс,
рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
ТУ ДБР у м. Львові діє на підставі положення, що затверджується
Директором Бюро в порядку, передбаченому частиною другою статті 12
Закону.
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Структура ТУ ДБР у м. Львові
1. Керівництво:
- Директор
- перший заступник Директора
- заступник Директора
2. Слідчі підрозділи:
- перший слідчий відділ (відділ з розслідування злочинів у сфері службової
діяльності та корупції)
- другий слідчий відділ (відділ з розслідування злочинів, вчинених
працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя)
- третій слідчий відділ (відділ з розслідування військових злочинів)
3. Оперативні підрозділи:
- відділ супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань
- відділ оперативних розробок
4. Інші:
- сектор організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення
- сектор режимно-секретної роботи та захисту інформації
- сектор документального забезпечення
- сектор матеріально-технічного забезпечення
- сектор договірної роботи та правового забезпечення
- сектор кадрової роботи та державної служби
- фінансово-економічний сектор
- сектор внутрішнього контролю
- спеціаліст по зв’язкам з громадськістю та засобами масової інформації
Етапи реалізації Річної програми
Установчий (вересень - жовтень 2018 року) – призначення на посади
керівництва та державних службовців ТУ ДБР у м. Львові;
► Початковий (листопад 2018 року – лютий 2019 року) – призначення на
посади слідчих ТУ ДБР у м. Львові, початок перших розслідувань та
скерування обвинувальних актів до суду;
► Нарощування потужності (березень – вересень 2019 року) – від
перших справ у суді до отримання вироків суду у кримінальних провадженнях,
досудове розслідування у яких здійснювалося ТУ ДБР у м. Львові;
► Забезпечення стабільності та ефективності (упродовж 2019 року) –
ТУ ДБР у м. Львові ефективно працює і регулярно спрямовує до суду
провадження щодо злочинів відповідно до підслідності Бюро. Має репутацію
як орган, що забезпечує невідворотність покарання для високопосадовців, які
►
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вчинили злочини.
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Під час реалізації завдань і функцій ТУ ДБР у м. Львові пріоритетами
його діяльності будуть своєчасне запобігання, припинення, швидке розкриття
та організація проведення всебічного, повного та об'єктивного розслідування
злочинів, віднесених до його підслідності, з урахуванням специфіки території,
на яку поширюється юрисдикція ТУ ДБР у м. Львові (Волинську,
Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області).
Зокрема, криміногенна та оперативна обстановки будуть зумовлені
наявністю трьох прикордонних областей (Львівська, Закарпатська та
Волинська), значних площ лісового фонду України та земель рекреаційного
призначення, великою кількістю підприємств оборонно-промислового
комплексу (понад 30) та значною кількістю військових частин, які
дислокуються на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської,
Тернопільської та Волинської областей.
Пріоритет у діяльності ТУ ДБР у м. Львові буде спрямований на
розслідування:
► злочинів,
відповідно
до
підслідності
Бюро,
вчинених
високопосадовцями, зокрема під час освоєння та використання бюджетних
коштів, коштів і майна державних підприємств, а також під час відчуження
земель рекреаційного призначення та лісового фонду України;
► корупційних злочинів, відповідно до підслідності Бюро, у тому числі
вчинених військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та
службовими особами Державної фіскальної служби України, під час
переміщення юридичними та фізичними особами товарно-матеріальних
цінностей через митний кодон України;
► злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та
суддями, у тому числі щодо порушення прав людини;
► військових злочинів щодо порядку несення військової служби,
обліку, зберігання та використання військового майна, тощо.
В своїй діяльності ТУ ДБР у м. Львові буде неухильно дотримуватися
принципів:
► верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров'я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною
цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Відповідно, захист прав людини та
основоположних свобод є пріоритетом під час здійснення оперативнорозшукової діяльності та проведення досудового розслідування;
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законності, справедливості;
► неупередженості, незалежності і персональної відповідальності
кожного працівника ТУ ДБР у м. Львові;
► відкритості та прозорості діяльності ТУ ДБР у м. Львові, підзвітності і
підконтрольності визначеним Законом державним органам;
► політичної нейтральності та позапартійності;
► єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації
окремих організаційних повноважень ТУ ДБР у м. Львові.
Однією з основних цілей ТУ ДБР у м. Львові є здобуття високого рівня
довіри з боку громадськості та підвищення авторитету України на
міжнародній арені.
►

ЗАВДАННЯ: ОБСЯГ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Для початку роботи ТУ ДБР у м. Львові, необхідно вирішити питання
адміністративного, матеріального-технічного, кадрового, законодавчого
характеру та інші.
Питання адміністративного та матеріально-технічного характеру
Законом визначено, що ТУ ДБР у м. Львові, поширює свою діяльність на
Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Волинську
області.
ТУ ДБР у м. Львові має бути створено упродовж 2018 року, відповідно,
отримати адміністративні приміщення та матеріально-технічне забезпечення.
Отримання адміністративних приміщень, які забезпечать потреби ТУ ДБР
у м. Львові, у тому числі його слідчих та оперативних підрозділів, є
відправною точкою для початку роботи територіального органу.
Адміністративне приміщення ТУ ДБР у м. Львові має відповідати таким
вимогам:
- розміщувати необхідну кількість працівників ТУ ДБР у м. Львові;
- відповідати умовам для роботи спеціалістів слідчих та оперативних
підрозділів.
Разом з цим, враховуючи територіальну віддаленість окремих обласних
центрів від визначеного Законом місця розташування ТУ ДБР у м. Львові
(наприклад міст Ужгорода та Тернополя від міста Львова), велику кількість
населення та правоохоронців, що призводить до більшого навантаження, а
також враховуючи фактичне розташування військових частин та інших
військових формувань, усталене територіальне розташування мережі науководослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, яке не
збігається із визначеним місцем розташування ТУ ДБР у м. Львові і, як
наслідок, суттєво ускладнює швидке залучення експертів, – є необхідність
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створення у структурі ТУ ДБР у м. Львові окремих слідчих та оперативних
підрозділів у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та
Волинській областях.
У зв’язку із цим, у кожному обласному центрі, окрім міста Львова,
необхідно додатково облаштувати окремі приміщення для роботи вказаних
підрозділів.
Крім того, враховуючи те, що фактичне місцезнаходження управління є
м. Львів, яке є національно-культурним та освітньо-науковим осередком
країни і, відповідно, більшість адміністративних будівель в місті є пам’ятками
архітектури і використовуються в культурних цілях, є об’єктивна необхідність
у будівництві власного адміністративного приміщення ТУ ДБР у м. Львові.
За наведених обставин, необхідно:
- вирішити питання щодо надання органами місцевого самоврядування у
постійне користування ТУ ДБР у м. Львові земельної ділянки в межах міста
для будівництва та обслуговування адміністративної будівлі, а також
оформити відповідні правовстановлюючі документи.
(Термін: листопад - грудень 2018 року)
- у встановленому порядку, із залученням відповідних організацій
провести дослідження земельної ділянки (геодезія, геологія, вивчення
технічної документації), а також розробити, погодити та виготовити проектнокошторисну документацію щодо будівництва адміністративної будівлі ТУ
ДБР у м. Львові.
(Термін: грудень 2018 року – травень 2019 року)
- за наявності відповідного фінансування, у встановленому порядку, із
залученням будівельних організацій, здійснити будівництво адміністративної
будівлі ТУ ДБР у м. Львові.
(Термін: травень 2019 року – 2020 рік)
На час проведення вищевказаних заходів щодо будівництва та введення у
експлуатацію власного адміністративного приміщення ТУ ДБР у м. Львові,
вирішити питання щодо тимчасової оренди приміщень для забезпечення
роботи усіх підрозділів.
Для належного матеріально-технічного забезпечення ТУ ДБР у м. Львові
мають бути вирішені такі завдання:
► визначення обсягу фінансових ресурсів, які необхідні для
забезпечення належного рівня функціонування ТУ ДБР у м. Львові, та
інформувати головного розпорядника бюджетних коштів;
► складання річного кошторису на підставі відповідних розрахунків,
помісячного плану асигнувань ТУ ДБР у м. Львові;
► створення тендерного комітету та організація здійснення ним
закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення ефективної діяльності ТУ
ДБР у м. Львові;
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складання Річного плану закупівель та Додатку до річного плану
закупівель;
► реєстрація в системі публічних закупівель ProZorro та на Єдиному
веб-порталі використання публічних коштів «Є-data»;
► виготовлення електронних цифрових підписів в акредитованому
центрі сертифікації ключів;
► укладання договорів із організаціями відповідно до затвердженого
кошторису ТУ ДБР у м. Львові та паспорта бюджетної програми на 2018 рік
за КПКВК 6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань».
Розробка ІТ-інфраструктури та кібербезпека ТУ ДБР у м. Львові
Одним із пріоритетів на етапі становлення ТУ ДБР у м. Львові є побудова
ІТ-інфраструктури, яка відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та
забезпечить ефективну реалізацію функцій та пріоритетів ТУ ДБР у м. Львові,
у тому числі:
► сучасне технічне забезпечення (комп'ютери, сервери, мережі,
оперативно-технічні засоби тощо);
► програмне забезпечення;
► ІТ-проекти;
► організація у визначеному законом порядку замовлення на надання
послуг з мобільного зв’язку, технічної підтримки інформаційних систем,
обов’язкового страхування автотранспорту, обслуговування комп’ютерної та
організаційної техніки, поліграфії, експлуатації будівель тощо;
► отримання доступу до баз даних державних органів України та
створення власних інформаційних баз тощо.
Робота з кадрами та формування команди
Одним з основних і пріоритетних завдань ТУ ДБР у м. Львові буде
формування команди професіоналів, відданих своїй справі та здатних
виконувати поставлені завдання задля здобуття високого рівня довіри з боку
громадськості та підвищення авторитету України на міжнародній арені.
Робота ТУ ДБР у м. Львові розпочалася із призначення, у встановленому
законодавством порядку, 3 переможців конкурсу, а саме: першого заступника
Директора, заступника Директора (старший за віком заступник, на якого
згідно з вимогами Закону покладено виконання обов’язків Директора) та
провідного спеціаліста фінансово-економічного сектору.
У цілому, станом на жовтень 2018 року переможцями конкурсу
оголошено 54 особи, що складає 47% від загальної кількості працівників, які
за умови проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням
поліграфа та спеціальної перевірки будуть призначені на відповідні посади у
ТУ ДБР у м. Львові.
З метою подальшого комплектування ТУ ДБР у м. Львові та вирішення
кадрових питань необхідно:
►

8

Річна програма діяльності Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Львові, на 2018-2019 роки

в межах повноважень ТУ ДБР у м. Львові сприяти проведенню у
встановленому законом порядку додаткового конкурсу на посади, які
залишилися вакантними після першого етапу конкурсу;
► після ухвалення Верховною Радою України відповідних змін до
законодавства, ініціювати питання щодо проведення конкурсу на посади
оперативних працівників;
► через засоби масової інформації інформувати громадськість про
оголошення конкурсу, умови та кваліфікаційні вимоги для участі в конкурсі, а
також етапи проходження конкурсу.
ТУ ДБР у м. Львові зацікавлене у підвищенні кваліфікації своїх
працівників та сприятиме їх професійному зростанню та особистому
розвиткові. Для цього заплановано їх регулярну участь у семінарах, тренінгах
та навчаннях із залученням науковців та експертів. Для осіб, які не мають
досвіду практичної роботи за спеціальністю, буде організоване та забезпечене
проходження стажування строком від шести місяців до року.
Для реалізації цієї мети будуть укладені договори про співпрацю з
відповідними вищими навчальними закладами, науково-дослідними та
експертними установами.
Забезпечення безпеки співробітників ТУ ДБР у м. Львові, членів їх
сімей та близьких родичів
Необхідною умовою ефективної роботи ТУ ДБР у м. Львові, враховуючи
покладені на нього завдання та категорію осіб, злочини яких віднесені до його
підслідності, є забезпечення особистої безпеки співробітників, членів їх сімей
та близьких родичів. Обов'язки щодо забезпечення захисту працівників ТУ
ДБР у м. Львові встановлені у статтях 4, 6, 18 Закону, а також Законом України
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» .
Забезпечення слідчої та оперативної діяльності ТУ ДБР у м. Львові
Для забезпечення виконання своєї основної функції щодо здійснення
досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро, на
початковому етапі роботи ТУ ДБР у м. Львові необхідно:
► забезпечити доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
► забезпечити доступ до інформаційних систем органів державної влади
згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком таких баз
даних;
► отримати дозволи на роботу із державною таємницею для відповідних
посад у ТУ ДБР у м. Львові;
► впровадити та забезпечити функціонування телефону «гарячої лінії»
та електронної пошти для отримання заяв і повідомлень про скоєння злочинів,
відповідно до підслідності Бюро;
► відпрацювати алгоритм оперативного реагування на злочини,
►
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відповідно до підслідності, скоєні на території, на яку поширює свою
юрисдикцію ТУ ДБР у м. Львові;
► організувати приймання та передачу матеріалів кримінальних
проваджень у визначені законом строки;
► з метою якнайшвидшого початку виконання правоохоронних функцій
ТУ ДБР у м. Львові налагодити конструктивну співпрацю з іншими
державними та правоохоронними органами, зокрема:
- прокуратурами Львівської, Волинської, Закарпатської, ІваноФранківської та Тернопільської областей, Військовою прокуратурою
Західного регіону України;
- головними управліннями Національної поліції у Львівській,
Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях;
- управліннями Служби безпеки України у Львівській, Волинській,
Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях;
- Львівським
територіальним
управлінням
Національного
антикорупційного Бюро України;
- головними управліннями Державної фіскальної служби України у
Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській
областях.
Взаємодія має бути побудована на принципах верховенства права,
законності, неупередженості, незалежності кожного з органів у поєднанні із
завданнями кримінального провадження та реалізована у таких формах:
► обмін інформацією;
► проведення
спільних
спецоперацій
щодо
документування
протиправної діяльності суб’єктів віднесених до підслідності Бюро (до
моменту призначення на посади оперативних працівників ТУ ДБР у м. Львові);
► проведення спільних досліджень;
► вироблення
заходів щодо виконання завдань кримінального
судочинства, мінімізації корупційних ризиків у діяльності кожного відомства,
розшуку осіб, які ухиляються від слідства, повернення активів, здобутих
злочинним шляхом, захисту співробітників правоохоронних органів та
учасників кримінального провадження тощо;
► інші форми взаємодії, які не суперечать чинному законодавству.
Окрім цього, ТУ ДБР у м. Львові з дня початку своєї діяльності має
виконувати завдання щодо участі у формуванні та реалізації державної
політики у сфері протидії злочинності. З цією метою систематичним стане
здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо встановлення, в межах
територіальної юрисдикції, системних причин та умов проявів кримінальнокараної корупції та інших видів злочинності, відповідно до підслідності Бюро,
вживання заходів до їх усунення, а також підготовка та внесення відповідних
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пропозиції за результатами аналізу до центрального апарату Бюро.
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ
Виконання завдань

жовтень –
грудень
2018 року

січень –
березень
2019 року

квітень – липень – вересень –
червень вересень жовтень
2019 року 2019 року 2019 року

Формування структури, штату ТУ ДБР у м. Львові
Отримання в оренду приміщення

жовтеньлистопад
2018 року

Забезпечення матеріально-технічним
оснащенням

основне
оснащення

Створення ІТ-інфраструктури

листопад–
грудень
2018 року

Початок функціонування режимносекретного підрозділу

листопад –
грудень
2018 року

Призначення на посади працівників

жовтень –
грудень
2018 року

нарощування
можливостей

січень – квітень –
березень червень подальше оновлення
2019 року 2019 року

січень –
подальше призначення, у разі
березень
проведення конкурсу
2019 року

Співпраця з іншими державними органами
Налагодження механізмів роботи з
іншими правоохоронними органами
до призначення на посади
оперативних працівників ТУ ДБР у
м. Львові , а також Національним
агентством України з питань
виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів

листопад–
грудень
2018 року

постійна співпраця

Підготовка до початку розслідувань
Видання внутрішніх документів
щодо порядку приймання та
розгляду заяв та повідомлень про
злочини, особливостей проведення
досудового слідства та
особливостей проведення
оперативно-розшукової діяльності
ТУ ДБР у м. Львові

листопад –
грудень
2018 року
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Виконання завдань

жовтень –
грудень
2018 року

січень – квітень –
березень
червень
2019 року 2019 року

Доступ до Єдиного реєстру
досудових розслідувань

листопад –
грудень
2018 року

Забезпечення допуску працівників
ТУ ДБР у м. Львові до інформації з
обмеженим доступом

листопад –
грудень
2018 року

січень –
березень
2019 року

Доступ до державних баз даних, у
тому числі адміністратором яких є
інші правоохоронні органи.

листопад –
грудень
2018 року

січень –
березень
2019 року

липень – вересень –
вересень жовтень
2019 року 2019 року

Початок роботи
Реєстрація перших проваджень

листопад
2018 року

Отримання в установленому
законом порядку від органів
листопад –
досудового розслідування матеріалів грудень
2018 року
кримінальних проваджень,
підслідних Бюро
січень –
березень
2019 року

Закінчення перших досудових
розслідувань

Виконання решти завдань матиме постійний характер. До них
відносяться:
► участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії
злочинності;
► здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо встановлення
системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів
злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Бюро;
► припинення та розкриття злочинів, які відносяться до підслідності
Бюро, здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового
розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро;
► розроблення та впровадження методик розслідування окремих видів
злочинів, насамперед особливо тяжких та тяжких;
► вжиття заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди,
забезпечення можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного
внаслідок вчинення злочинів, у порядку, визначеному законодавством, вжиття
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заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення злочинів, віднесених до підслідності
Державного бюро розслідувань;
► взаємодія з іноземними правоохоронними та спеціалізованими
органами у питаннях розшуку осіб, що переховуються від слідства та суду,
пошуку та повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення злочинів;
► забезпечення навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників ТУ ДБР у м. Львові.
СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Одним з основних принципів ТУ ДБР у м. Львові є відкритість і
прозорість діяльності для суспільства та демократичного цивільного
контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним
органам. ТУ ДБР у м. Львові діє гласно тією мірою, що не порушує права і
свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального
процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю.
Заходи співпраці з громадськістю мають забезпечувати:
► спрямування діяльності ТУ ДБР у м. Львові на реалізацію визначених
завдань у сфері правоохоронної діяльності з метою зміцнення конституційного правопорядку в державі;
► дотримання законності в діяльності ТУ ДБР у м. Львові;
► підтримання умов, які унеможливлюють використання ТУ ДБР у
м. Львові для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення
конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх
діяльності, а також в інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських
організацій;
► попередження та недопущення порушень конституційних прав і
свобод, захист законних інтересів громадян України;
► урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських
організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності ТУ ДБР у
м. Львові у сфері правоохоронної діяльності з метою зміцнення
конституційного правопорядку в державі;
► виділення відповідно до законів у необхідній кількості та раціональне
використання бюджетних коштів, спрямованих на утримання і
функціонування ТУ ДБР у м. Львові;
► використання
за цільовим і функціональним призначенням
державного майна, переданого в управління ТУ ДБР у м. Львові;
► своєчасне, повне і достовірне інформування суспільства про
діяльність ТУ ДБР у м. Львові, забезпечення її відповідності вимогам
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Конституції і законів України, нормам міжнародного права, реальній
криміногенній обстановці, завданням забезпечення зміцнення правопорядку
відповідно до компетенції.
Постійний діалог з громадськістю, роз'яснення роботи - наш
пріоритет.
Ми будемо не лише інформувати, але й слухати, зустрічатись з
громадськими експертами, працювати з громадськими організаціями та
громадянами.
Комунікація з громадськістю буде відбуватись у таких напрямках:
► висвітлення діяльності ТУ ДБР у м. Львові на офіційному веб-сайті,
сторінках в соціальних мережах за допомогою заяв, коментарів, роз'яснень,
інфографіки, презентацій, відео та фотоматеріалів тощо;
► надання інформації згідно із Законом України «Про доступ до
публічної інформації»;
► зустрічі керівництва ТУ ДБР у м. Львові з провідними експертами,
активістами, лідерами громадської думки, участь у роботі круглих столів,
дискусій, тощо;
► комунікація керівництва та працівників ТУ ДБР у м. Львові зі ЗМІ за
допомогою надання коментарів або інтерв'ю для ЗМІ, участі у брифінгах, пресконференціях тощо;
► проведення публічних лекцій, виступів та дискусій для всіх
зацікавлених аудиторій, у тому числі студентів юридичних вузів;
► залучення представників засобів масової інформації до проведення
комунікаційних кампаній ТУ ДБР у м. Львові з населенням регіону з метою
утвердження авторитету держави, зміцнення правопорядку та законності,
зокрема, під час формування підрозділів та добору працівників на службу в
Бюро.
► необхідно здійснити широке інформування громадян України про
набір до Бюро осіб, які мають відповідати встановленим кваліфікаційним
вимогам підготовки з метою формування їх мотивації щодо участі у відкритих
конкурсах на заміщення вакантних посад.
Інші форми комунікації з громадськістю:
► організація та забезпечення проведення керівництвом ТУ ДБР у
м. Львові особистого прийому громадян;
► організація та забезпечення практичної реалізації громадянами
України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної
влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про
поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії
посадових осіб, державних і громадських органів;
► впровадження та забезпечення функціонування телефону «гарячої
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лінії» та електронної пошти ТУ ДБР у м. Львові для отримання повідомлень
про скоєння кримінальних правопорушень, підслідних Бюро, а також тих, що
готуються;
► виконання вимог законодавства щодо забезпечення демократичного
цивільного контролю за діяльністю ТУ ДБР у м. Львові.
КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТІВ
1. Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР у м. Львові з
питань виконання покладених на нього завдань щодо запобігання, виявлення,
припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його
компетенції, є статистичні дані про результати діяльності ТУ ДБР у м. Львові,
зокрема:
► кількість зареєстрованих ТУ ДБР у м. Львові заяв і повідомлень про
злочини, віднесені до підслідності Бюро;
► кількість оперативно-розшукових справ та їх результативність;
► обсяг, складність та категорії кримінальних проваджень;
► кількість осіб, стосовно яких слідчими складено обвинувальні акти
щодо вчинення ними злочинів, віднесених до підслідності Бюро;
► кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний
вирок суду щодо вчинення ними злочинів, віднесених до підслідності Бюро;
► кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний
вирок суду щодо вчинення ними відповідних злочинів;
► відомості про розмір збитків і шкоди, завданих злочинами, віднесеними
до підслідності Бюро, стан та обсяги їх відшкодування;
► відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення
злочинів, віднесених до підслідності Бюро, конфісковані за рішенням суду, а
також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені
на користь держави;
► відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок злочинів,
віднесених до підслідності Бюро, які було повернуто в Україну під час
досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розслідуваних
слідчими;
► відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від
злочинів, віднесених до підслідності Бюро, у кримінальних провадженнях,
розслідуваних слідчими.
2. Критеріями оцінки ефективності управління ТУ ДБР у м. Львові є:
► стан виконання покладених завдань;
► результати взаємодії з іншими правоохоронними органами, а також
іншими підприємствами, установами та організаціями в межах своєї
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компетенції;
► результати
співпраці з державними органами, неурядовими
організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї
компетенції;
► укомплектованість та якісна характеристика штату, умови та стан
виконання програм з професіоналізації персоналу та кадрової політики;
► стан фінансово-господарської дисципліни щодо ефективного та
раціонального використання коштів державного бюджету, що виділені на
функціонування.
3. Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР у м. Львові з
питань забезпечення законності, справедливості, неупередженості,
незалежності і персональної відповідальності кожного працівника є:
► кількість дій працівників, що були оскаржені в установленому законом
порядку, а також відомості про розмір завданих такими діями збитків і шкоди;
стан та обсяги їх відшкодування; результати притягнення винних осіб до
відповідальності;
► повноту вжитих заходів реагування щодо усунення порушень законів,
причин та умов, що їм сприяли.
4. Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР у м. Львові із
забезпечення принципу прозорості та відкритості є:
► своєчасність і повнота інформування державних органів влади та
громадськості про стан законності на території, яка знаходиться в зоні
відповідальності, заходи щодо її зміцнення, дотримання при цьому прав
громадян і юридичних осіб;
5. Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР у м. Львові з
питань забезпечення дотримання у своїй діяльності принципу верховенства
права, а також захисту прав людини та основоположних свобод під час
здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення досудового
розслідування, є:
► своєчасність реагування на порушення законності під час виконання
покладених завдань, результати проведених перевірок таких фактів;
► своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і свобод
людини і громадянина, їх поновлення та притягнення винних осіб до
встановленої законом відповідальності.
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