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ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
Державне бюро розслідувань
(далі – ДБР) є державним
правоохоронним органом, на який
покладаються завдання щодо
запобігання,
виявлення,
припинення,
розкриття
та
розслідування
кримінальних
правопорушень, віднесених до
його компетенції.
Для забезпечення виконання
завдань ДБР утворюються його
територіальні управління.
Територіальне
управління
Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Мелітополі
(далі – ТУ ДБР у м. Мелітополі):
поширює свою діяльність на
Автономну
Республіку
Крим,
Запорізьку, Херсонську області,
місто Севастополь;
діє на підставі положення, що
затверджується
Директором
Державного бюро розслідувань;
має на меті запобігання,
виявлення, припинення, розкриття
та розслідування кримінальних
правопорушень, віднесених до
компетенції ДБР.

Станом
на
01.11.2021
у провадженні слідчих ТУ ДБР
у м. Мелітополі перебувало 2948
кримінальних проваджень, що на
30% більше, ніж за аналогічний
період минулого року (у 2020 р. –
2062).
ТУ ДБР у м. Мелітополі
продовжує нарощувати потужності,
розвиватися
та
покращувати
матеріально-технічне забезпечення.
Загальне керівництво та організацію
роботи
ТУ
ДБР
у м. Мелітополі здійснює директор
ТУ ДБР у Мелітополі Ігор ГАВРИЛЮК.
Призначено
заступників
директора ТУ ДБР у м. Мелітополі:
Олену ДІДЕНКО та Володимира
ЧЕЧЕТОВА
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ПРІОРИТЕТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТУ ДБР у м. Мелітополі
відповідно до положень Закону
України «Про Державне бюро
розслідувань» вирішує завдання
щодо
запобігання,
виявлення,
припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до компетенції
ДБР,
вчинених
на
території
Автономної
Республіки
Крим,
Запорізької, Херсонської областей
та міста Севастополь.
Специфіка
територіальної
юрисдикції ТУ ДБР у м. Мелітополі
полягає у наявності кордону,
зокрема і адміністративного з тимчасово окупованою територією
АР Крим, на якому розташовано три
контрольно-пропускні
пункти,
значної кількості промислових
підприємств, земель сільськогосподарського
та
рекреаційного
призначення, а також великої
кількості військових частин, які
дислокуються на вказаній території.
У зв’язку із тимчасовою окупацією
АР Крим, склалась напружена
військово-політична та криміногенна
ситуація,
що
значно
ускладнює проведення досудового
розслідування злочинів, вчинених
на території АР Крим.

Ураховуючи державні антикорупційні
ініціативи,
рішення
керівництва ДБР та специфіку
регіону, основними пріоритетними
напрямами діяльності ТУ ДБР
у м. Мелітополі визначено:
вжиття визначених законодавством заходів із виявлення фактів
кримінальних правопорушень, учинених високопосадовцями, зокрема
викриття їх корупційних схем та
зв’язків, за участю представників
інших державних органів, у взаємодії
зі
службовими
особами
правоохоронних органів;
виявлення,
припинення
та
розслідування кримінальних правопорушень у військовій сфері, що
пов’язані з порушенням встановленого порядку несення військової
служби;
боротьба з кримінальними
правопорушеннями щодо порушення прав і свобод людини
та громадянина під час здійснення
службової діяльності працівниками
правоохоронних органів, запобігання
катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження
і покарання;
розслідування
злочинів,
вчинених відповідними службовими
особами на території АР Крим;
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протидія
організованій
злочинності у різних формах
її проявів, організатори якої
здійснюють
свою
незаконну
діяльність переважно з відома
чи за участю високопосадовців,
службових осіб правоохоронних
органів, суддів;
викриття
корупційних
кримінальних
правопорушень
у сфері службової діяльності, у тому
числі вчинених у зв’язку із різного
роду зловживаннями, отриманням
неправомірної вигоди, пов’язаних
з оборудками із землею, у сфері
довкілля тощо;

виявлення
необґрунтованих
активів;
активізація
інформаційноаналітичної
роботи
щодо
встановлення системних причин та
умов
проявів
організованої
злочинності
та
інших
видів
злочинності,
протидію
яким
віднесено до компетенції ДБР,
вжиття заходів до їх усунення.

ЗАВДАННЯ
Забезпечення слідчої
діяльності ТУ ДБР
у м. Мелітополі
Для
виконання основної
функції
щодо
здійснення
досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених
до
підслідності
ДБР,
необхідно:
забезпечити належний та
своєчасний розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності
ДБР;
слідчим підрозділам вживати
заходів, спрямованих на забезпечення захисту особи, суспільства
та держави від кримінальних
правопорушень, підслідних ДБР,
звертаючи
особливу
увагу
на пріоритетні категорії кримінальних правопорушень, шляхом
проведення швидкого, повного,
неупередженого та у розумні
строки досудового розслідування,

прийняття
кінцевих
рішень
у кримінальних провадженнях,
насамперед спрямування їх до
суду з обвинувальними актами;
спрямувати роботу слідчих
підрозділів на
вжиття заходів
щодо здійснення спеціального
досудового розслідування злочинів, підслідних ДБР, зокрема
військових злочинів стосовно
підозрюваних, які переховуються
від органів слідства та суду на
тимчасово окупованій території
України, на території держави,
визнаної
Верховною
Радою
України державою-агресором, з
метою ухилення від кримінальної
відповідальності та/або оголошені
у міжнародний розшук;
підвищити
ефективність
взаємодії з оперативними підрозділами ДБР, забезпечити удосконалення механізмів взаємодії з
оперативними підрозділами інших
правоохоронних органів.
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Забезпечення
оперативної діяльності
ТУ ДБР у м. Мелітополі
Для
забезпечення
здійснення
оперативно-розшукової діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення,
розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених
до
підслідності
ДБР,
необхідно:
на території оперативного
обслуговування
ТУ
ДБР
у м. Мелітополі, в межах
компетенції, зосередити зусилля
оперативних підрозділів на виявленні, документуванні та припиненні вертикально побудованих
стійких корупційних механізмів,
кримінальних
правопорушень,
що
вчиняються
суб’єктами,
підслідними ДБР у бюджетній,
екологічній, земельних сферах, на
об’єктах оборонно-промислового
комплексу, державних, контролюючих
та
правоохоронних
органах, військових формуваннях;
забезпечити
постійний
моніторинг та своєчасне реагування на зміни в оперативній
обстановці регіону;
забезпечити
здійснення
розшуку осіб, які переховуються
від слідства та суду за вчинення
кримінальних
правопорушень,
розслідування яких віднесено
до підслідності ДБР;
постійно
проводити
інформаційно-аналітичні заходи
щодо встановлення системних
причин
та
умов
проявів
організованої
злочинності
та інших видів злочинності,
протидію яким віднесено до
компетенції ДБР, з метою
підготовки та спрямування

інформувань до органів державної
влади та управління, а також
військових
формувань
для
організації їх усунення.
організувати отримання доступу
оперативних
працівників
до
інформаційних
систем,
держателями
яких
є
інші
правоохоронні органи та органи
державної влади.

Кадрове забезпечення
Для створення умов для
належного кадрового забезпечення
ТУ ДБР у м. Мелітополі необхідно:
організувати роботу щодо
призначення осіб – переможців
конкурсу на зайняття вакантних
посад в ТУ ДБР у м. Мелітополі,
здійснювати моніторинг укомплектованості та своєчасно ініціювати
питання
щодо
проведення
конкурсів на зайняття вакантних
посад,
подавати
обґрунтовані
пропозиції щодо внесення змін
до штатного розпису;
забезпечити підвищення кваліфікації
працівників
ТУ
ДБР
у м. Мелітополі не менше одного
разу на два роки;
забезпечити
обов’язкове
проходження стажування працівниками, які не мають досвіду
практичної роботи за спеціальністю;

забезпечити здійснення професійної
підготовки
працівників
ТУ ДБР у м. Мелітополі шляхом
підвищення
кваліфікації
за
загальними і спеціальними програмами, їх участі у тренінгах, фахових
семінарах, круглих столах, інших
навчальних
заходах,
використовуючи можливості Освітнього
порталу ДБР.
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Розвиток
інфраструктури та
матеріальнотехнічного
забезпечення

цінностей,
робіт
(послуг)
із
застосуванням
системи
електронних закупівель;
забезпечити постійний контроль за збереженням матеріальних ресурсів та утримання їх
в належному стані.

Для ефективної організації
діяльності та належного виконання
покладених на ТУ ДБР у м. Мелітополі завдань у 2021 році
утворено слідчі та оперативні
підрозділи в обласних центрах
згідно з його територіальною
юрисдикцією. Для їх розміщення
ТУ
ДБР
у
м.
Мелітополі
орендовано приміщення у місті
Херсоні за адресою: вул. Комкова,
76-Б та вул. Залаегерсег, 14, у місті
Запоріжжі
на
проспекті
Соборному, 190-А, які потребують
ремонту.
З урахуванням наведеного
у 2022 році необхідно:
забезпечити
технічне
оснащення, створення належних
умов
для
роботи
слідчих
та оперативних підрозділів ТУ ДБР
у м. Мелітополі, що дислокуються
у містах Херсон та Запоріжжя;
обладнати
приміщення
адміністративної будівлі ТУ ДБР
у м. Мелітополі на вул. Індустріальна, 89 у місті Мелітополі
системою пожежної сигналізації
з системою керування евакуюванням;
підтримувати
належний
рівень
матеріально-технічного
забезпечення, необхідний для
виконання поставлених перед ТУ
ДБР у м. Мелітополі завдань;
забезпечити затвердження та
оприлюднення Річного плану
закупівель на 2022 рік відповідно
до Закону України «Про публічні
закупівлі»;
забезпечити проведення в
установленому порядку публічних
закупівель товарно-матеріальних

Питання фінансовоекономічного
забезпечення
З метою своєчасного та
належного забезпечення фінансовими
ресурсами
ТУ
ДБР
у м. Мелітополі головним завданням фінансово-економічного відділу є складання та виконання
кошторису та плану асигнувань
на 2022 рік загального фонду
державного бюджету.

Розвиток ІТінфраструктури та
забезпечення захисту
інформації
Важливим
завданням
організації діяльності ТУ ДБР у м.
Мелітополі залишається оптимізація ІТ-інфраструктури. З цією
метою необхідно:
здійснити заходи з побудови
ІТ-інфраструктури в приміщеннях
ТУ ДБР у м. Мелітополі, що
знаходяться у містах Запоріжжя
та Херсон, яка буде відповідати
єдиній ІТ-стратегії ДБР та сучасним
стандартам, і забезпечить ефективне
виконання
завдань,
покладених на ТУ ДБР у м. Мелітополі;
впровадити систему електронного документообігу;
забезпечити стабільну роботу
корпоративної мережі та її елементів на належному рівні;
провести черговий інструментальний контроль захищеності
інформації та роботи з виявлення
закладних пристроїв в автоматизованих
системах
класу
1,
встановлених
на
об’єктах
інформаційної діяльності ТУ ДБР
у м. Мелітополі.
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Взаємодія з
громадськістю
ТУ ДБР у м. Мелітополі
з метою забезпечення принципу
відкритості і прозорості своєчасно
та повно інформує суспільство про
свою
діяльність,
звітує
про
її
результати
в
порядку,
визначеному Законом України
«Про
Державне
бюро
розслідувань».
Комунікація ТУ ДБР у м. Мелітополі з громадськістю та засобами
масової
інформації
відбуватиметься
у
таких
напрямах
та формах:
постійне висвітлення діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі на
офіційному вебсайті ДБР, сторінках
у соціальних мережах за допомогою заяв, коментарів, роз’яснень,
відео- та фотоматеріалів тощо;
комунікація керівництва ТУ
ДБР у м. Мелітополі зі ЗМІ через
надання коментарів або інтерв’ю,
участь у брифінгах, пресконференціях тощо;

участь ТУ ДБР у м. Мелітополі в
публічних,
зокрема
соціально
орієнтованих, заходах з метою
проведення просвітницької роботи
щодо своєї діяльності;
надання
запитувачам
інформації
згідно із Законом
України «Про доступ до публічної
інформації»;
забезпечення безперебійного
функціонування
спеціальної
телефонної
лінії
та
адреси
електронної
пошти
ТУ
ДБР
у м. Мелітополі для отримання
повідомлень
про
кримінальні
правопорушення, підслідні ДБР;
проведення
керівництвом
ТУ ДБР у м. Мелітополі особистого
прийому
(у
разі
скасування
карантинних обмежень);
впровадження та використання
інших
заходів
співпраці
з громадськістю, які за формою
і змістом не суперечать Конституції
та законам України.

Критерії реалізації
річної програми

Критеріями
оцінювання
ефективності діяльності ТУ ДБР
у м. Мелітополі є інформація про
результати
його
діяльності
з обов’язковим зазначенням таких
відомостей про:
кількість зареєстрованих заяв
і повідомлень про кримінальні
правопорушення, віднесені до
підслідності ДБР;
кількість
оперативнорозшукових справ, заведених ТУ
ДБР у м. Мелітополі, та їх результативність;
кількість осіб, стосовно яких
складено обвинувальні акти щодо
вчинення
ними
кримінальних
правопорушень, віднесених до
підслідності ДБР;

кількість осіб, стосовно яких
набрав
законної
сили
обвинувальний вирок суду щодо
вчинення
ними
кримінальних
правопорушень, віднесених до
підслідності ДБР;
кількість осіб, стосовно яких
набрав
законної
сили
виправдувальний вирок суду щодо
вчинення
ними
відповідних
кримінальних правопорушень;
розмір збитків і шкоди,
завданих
кримінальними
правопорушеннями, віднесеними
до підслідності ДБР, стан та обсяги
їх відшкодування;
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кошти
та
інше
майно,
одержані
внаслідок
вчинення
кримінальних
правопорушень,
віднесених до підслідності ДБР,
конфісковані за рішенням суду,
а також кошти у розмірі вартості
незаконно одержаних послуг чи
пільг, стягнені на користь держави,
та розпорядження ними;
кошти
та
інше
майно,
одержані внаслідок кримінальних
правопорушень, віднесених до
підслідності
ДБР,
які
було
повернуто в Україну з-за кордону,
та розпорядження ними;
арешт майна, конфіскацію
предметів
та
доходів
від
кримінальних
правопорушень,
віднесених до підслідності ДБР,
та розпорядження ними;

взаємодію
з
іншими
державними органами, органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами та
організаціями;
співпрацю з державними
органами, неурядовими організаціями іноземних держав та
міжнародними організаціями в
межах своєї компетенції;
штат ТУ ДБР у м. Мелітополі,
кваліфікацію та досвід його
працівників, підвищення їхньої
кваліфікації;
кошторис ТУ ДБР у м. Мелітополі та його виконання;
інші
відомості
щодо
результатів діяльності ТУ ДБР
у м. Мелітополі та виконання
покладених на нього обов’язків.
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