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Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створення якого передбачено зобов’язаннями при вступі до
Ради Європи та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Верховної Ради України VIII скликання.
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
(далі – Бюро). Постановою Кабінету Міністрів України №127 від 29 лютого 2016 року
утворено Державне бюро розслідувань.

Місія Державного бюро
розслідувань — встановлення справедливості у
суспільстві шляхом незалежного та всебічного
розслідування злочинів
задля притягнення винних до встановленої
Законом відповідальності,
незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси.
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До Державного бюро розслідувань від Генеральної прокуратури України переходить
функція досудового розслідування у кримінальних провадженнях, вчинених вищими
посадовими особами держави, суддями та
правоохоронцями.

Метою стратегічної програми є побудова
Державного бюро розслідувань як незалежного та ефективного правоохоронного органу, який:
►► сприяє дотриманню справедливості у
суспільстві шляхом всебічного, неупередженого розслідування злочинів, віднесених до його підслідності;
►► має високопрофесійну та мотивовану
команду;
►► у роботі використовує новітні технології
та сучасні світові практики;
►► ефективно співпрацює з іншими державними органами України та міжнародними партнерами, громадянським
суспільством, є прозорим та підзвітним
у своїй діяльності;
►► завдяки зазначеним якостям та компетенції досягає високих результатів, відповідно до визначених критеріїв ефективності;
Етапи реалізації стратегічної програми:
►► Установчий (до вересня 2018 р.): від призначення на посади Директора та заступників Директора Бюро до початку
перших розслідувань;
►► Початковий (вересень 2018 р. – початок
2019 р.): від перших розслідувань до перших проваджень, скерованих до суду;
►► Нарощування
потужності (початок
2019 р. – початок 2020 р.): від перших
справ у суді до отримання вироків суду
у провадженнях Бюро;
►► Досягнення
стабільної ефективності (2020–2022 р.р.): Бюро ефективно
працює і регулярно спрямовує до суду
провадження щодо злочинів, вчинених
високопосадовцями. Має репутацію як
орган, що забезпечує невідворотність
покарання для високопосадовців, які
вчинили злочин. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПІДСЛІДНІСТЬ БЮРО
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і
розслідувати злочини, що вчинили:

І. Вищі посадові особи*:
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Президент України, повноваження
якого припинено;
Прем’єр-міністр України, член Кабінету
Міністрів України, перший заступник
та заступник міністра;
Член Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення;
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Антимонопольного
комітету України;
Голова Фонду державного майна
України, його перший заступник та
заступник;
член Центральної виборчої комісії;
народний депутат України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Генеральний прокурор України, його

•
•
•

•

•

•
•
•

перший заступник та заступник;
Директор Національного антикорупційного бюро України;
Голова Національного банку України,
його перший заступник та заступник;
Секретар Ради національної безпеки і
оборони України, його перший заступник та заступник;
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці
Крим, його перший заступник та
заступник;
Радник або помічник Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;
суддя;
працівник правоохоронного органу;
особа, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове
розслідування цих злочинів віднесено
до підслідності Національного антикорупційного Бюро України згідно з
частиною п’ятою цієї статті.

ІІ. Службові особи НАБУ та САП*:
•
•

службові особи Національного
антикорупційного бюро України;
заступник Генерального прокурора
- керівник Спеціалізованої

•

антикорупційної прокуратури;
інші прокурори Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури.

*крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності
детективів підрозділу внутрішнього контролю НАБУ.

ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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ПРІОРИТЕТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
Під час реалізації місії Державного бюро розслідувань пріоритетами його діяльності будуть своєчасне запобігання, пaрипинення,
швидке розкриття та організація проведення

I

III

злочини чинних
високопосадовців

II

корупційні злочини,
відповідно до
підслідності Бюро

злочини щодо порушення прав людини під час
роботи правоохоронних
органів

IV

військові злочини
тощо

При реалізації цих завдань Державне бюро
розслідувань буде неухильно дотримуватись 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 оперативно-розшукової діяльності та проведення досудового розслідування;
►► законності, справедливості, неупередженості, незалежності і персональної

6

всебічного, повного та об’єктивного розслідування злочинів, віднесених до компетенції
Бюро, в тому числі:

відповідальності кожного працівника
Державного бюро розслідувань;
►► прозорості та відкритості діяльності
Державного бюро розслідувань, підзвітності і підконтрольності визначеним
законом державним органам;
►► політичної нейтральності та позапартійності;
►► єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих
повноважень Державного бюро розслідувань.
Ми прагнемо, щоб одними з результатів
роботи Бюро стали високий рівень довіри з
боку громадянського суспільства та авторитет України на міжнародній арені. 

Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки

ЗАВДАННЯ
Організація роботи та матеріально-технічне забезпечення Бюро
Для початку роботи Державного бюро розслідувань необхідно вирішити питання адміністративного, матеріального-технічного,
кадрового, законодавчого характеру та інші.
ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, який складатиметься з
центрального апарату, семи територіальних
управлінь, науково-дослідного інституту та
академії.
Отримання адміністративних приміщень,
які забезпечать потреби центрального апарату, в тому числі, спеціальних оперативних
підрозділів, є відправною точкою для початку роботи Бюро. Згідно з Законом, вирішення
цього питання має забезпечити Кабінет Міністрів України.
Визначено Законом

Приміщення центрального апарату Бюро
має відповідати таким вимогам:
►► розміщувати близько 700 працівників
Центрального апарату Бюро;
►► відповідати умовам для роботи
спеціалістів оперативних підрозділів
Бюро.
Також, Законом України «Про Державне
бюро розслідувань» визначено сім територіальних управлінь. Вони мають бути створені
протягом 2018 року, відповідно, отримати адміністративні приміщення та матеріально-технічне забезпечення. Водночас, не у всіх містах, які
визначені в Законі, є можливості для створення
умов роботи правоохоронного органу, що поширює свою діяльність на декілька областей.
Для більш ефективного виконання покладених
на Бюро завдань є доцільним змінити розташування окремих територіальних управлінь:
Пропонується змінити

Львів
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області
Хмельницький
Вінниця
Вінницька, Житомирська, Рівненська,
Вінницька, Житомирська, Рівненська,
Хмельницька, Чернівецька області
Хмельницька, Чернівецька області
Миколаїв
Одеса
Миколаївська,
Одеська,
Херсонська області
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області
Мелітополь
Дніпро
АР Крим, Запорізька, Херсонська області, місто
АР Крим, Дніпропетровська, Кіровоградська,
Севастополь
Запорізька області, місто Севастополь
Полтава
Харків
Дніпропетровська, Полтавська, Сумська,
Полтавська, Сумська, Харківська області
Харківська області
Краматорськ
Маріуполь
Донецька та Луганська області
Донецька та Луганська області
Київ
місто Київ, Київська, Черкаська та Чернігівська області
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Для належного матеріально-технічного
забезпечення центрального апарату Бюро
та територіальних управлінь мають бути вирішені такі завдання:
►► складання річного кошторису на підставі відповідних розрахунків, помісячного плану асигнувань для Державного
бюро розслідувань, складання кошторисів та помісячного плану асигнувань
територіальних підрозділів Бюро;
►► затвердження мережі головного розпорядника бюджетних коштів і подання
її до Державного казначейства України та його територіальних підрозділів,
складання та затвердження паспорту
бюджетної програми головного розпорядника бюджетних коштів 6421010
«Забезпечення діяльності Державного
бюро розслідувань»;
►► визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення належного рівня функціонування
підрозділів Державного бюро розслідувань, як головного розпорядника
бюджетних коштів, та подання на затвердження Кабінету Міністрів України змін щодо оптимізації видатків розвитку Державного бюро розслідувань,
передбачених за загальним та спеціальним фондом Державного бюджету
України на 2018 рік;
►► створення тендерного комітету та організація здійснення ним закупівлі
товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Державного бюро розслідувань.
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РОЗРОБКА IT-ІНФРАСТРУКТУРИ ТА
КІБЕРБЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО БЮРО
РОЗСЛІДУВАНЬ
Одним із пріоритетів на етапі становлення є
побудова ІТ-інфраструктури, яка відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та
забезпечить ефективну реалізацію місії та
пріоритетів Бюро, в тому числі:
►► сучасне апаратне оснащення (комп’ютери, сервери, мережа тощо);
►► програмне забезпечення;
►► IT-проекти;
►► інформаційні бази даних тощо.

Для виконання цих завдань буде розроблено Стратегію розвитку інформаційних
технологій.
Окрема увага приділятиметься захисту баз даних, кібербезпеці всіх IT-процесів
Бюро. Зокрема, враховуватимуться стандарти безпечного налаштування баз даних, операційних систем, корпоративної мережі Бюро
та її елементів, захист серверів та баз даних,
виявлення та попередження вторгнень до
комп’ютерної системи Бюро, керування ризиками кібербезпеки, парольна політика,
стандарти керування обліковими записами в
інформаційних системах Бюро тощо.
УХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ТА НЕОБХІДНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ
БАЗИ
Для забезпечення належної роботи Державного бюро розслідувань необхідно у короткі
терміни:
►► ухвалити низку змін до законодавства
України;
►► розробити, погодити та затвердити
низку правових актів Кабінету Міністрів
України;
►► розробити та затвердити нормативно-правові акти Директора Бюро;
►► розробити та погодити правові акти щодо
співпраці з іншими державними органами та міжнародними організаціями.
Нормативно-правові акти, які необхідно
ухвалити для забезпечення роботи Бюро
Зміни до Законів України:
Кримінальний процесуальний кодекс:
►► уточнення
підслідності Державного
бюро розслідувань (стаття 216);
►► врегулювати питання початку діяльності Державного бюро розслідувань
(Прикінцеві положення).
Закон України «Про оперативно-розшукову
діяльність»:
►► доповнити, що оперативно-розшукова
діяльність здійснюється такими підрозділами Державного бюро розслідувань:
оперативними, оперативно-технічними,
внутрішнього контролю, забезпечення
особистої безпеки (стаття 5).

ЗАВДАННЯ

Закон України «Про Державне бюро
розслідувань»:
►► уточнення підслідності (стаття 5);
►► зміна розташування деяких територіальних управлінь задля належного забезпечення їх роботи (стаття 9);
►► розмежування повноважень конкурсних комісій (статті 13, 24);
►► визначення розміру оплати праці для
оперативних співробітників Бюро – 20
прожиткових мінімумів (стаття 20 – питання оплати праці оперативних співробітників не врегульовано);
►► внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень щодо кримінальних проваджень, які до введення в дію положень
частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України
перебувають в іншому органі досудового
розслідування на стадії досудового розслідування (окрім органів прокуратури),
але, відповідно до цього Закону, підслідні Державному бюро розслідувань, продовжують здійснюватися слідчими цих
органів до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років. Після
закінчення дворічного строку кримінальні провадження, розпочаті слідчими інших органів досудового розслідування, у
тримісячний строк передаються слідчим
органів Державного бюро розслідувань.
Перелік правових актів, які мають бути погоджені та затверджені Кабінетом Міністрів
України:
►► Положення про Раду громадського
контролю при Державному бюро розслідувань;
►► Положення про порядок обрання членів
Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань;
►► Наказ про затвердження організаційної структури Державного бюро розслідувань;
►► Положення про порядок проходження
служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань;
►► Положення про Державне бюро розслідувань;

►►

►►

Порядок присвоєння спеціальних звань
начальницького складу Державного
бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців;
Перелік інформаційних систем органів
державної влади, доступ до яких повинно мати Бюро, а також порядок оброблення інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, до яких
надано доступ Бюро як користувачу.

Перелік організаційно-розпорядчих документів, які мають бути розроблені та затверджені Директором Бюро:
►► Порядок проведення відкритого конкурсу на посади до Державного бюро
розслідувань;
►► Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Державного бюро
розслідувань;
►► Штатний розпис центрального апарату, територіальних органів, спеціальних
підрозділів, які входять до складу системи Державного бюро розслідувань;
►► Положення про територіальний підрозділ та підрозділи центрального апарату
Державного бюро розслідувань;
►► Положення про підрозділ внутрішнього
контролю Державного бюро розслідувань;
►► Антикорупційна програми на 2018 рік
з урахуванням специфіки та завдань
Бюро, визначених Законом України
«Про Державне бюро розслідувань»;
►► Положення про Дисциплінарну комісію
Державного бюро розслідувань;
►► Положення про службове посвідчення
працівника Державного бюро розслідувань;
►► Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти
тощо) для нагородження осіб рядового
та начальницького складу, державних
службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також
осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
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►►

►►

►►

►►

►►

►►

Інструкції щодо визначення методик
розслідування окремих видів злочинів,
підслідних Державному бюро розслідувань, та порядку застосування таких
методик у роботі слідчих підрозділів
Бюро;
Інструкції щодо визначення методик
документування окремих видів злочинів, підслідних Державному бюро
розслідувань, та порядку застосування таких методик в роботі оперативних
підрозділів Бюро;
Порядок реєстрації, оброблення, зберігання, та знищення інформації, отриманої Державним бюро розслідувань;
Порядок проведення стажування працівників Державного бюро розслідувань;
Порядок взаємодії структурних підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань між собою та з
територіальними органами;
Порядок прийому та розгляду заяв і

►►
►►
►►

повідомлень про злочини Державним
бюро розслідувань;
Інструкції щодо порядку функціонування режимно-секретних підрозділів;
Посадові інструкції працівників Державного бюро розслідувань;
Інші документи з питань організації
функціонування Державного бюро розслідувань.

Акти щодо співпраці з іншими державними
органами та міжнародними організаціями:
►► Порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та державними органами України;
►► Порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та міжнародними правовими та правоохоронними організаціями (за погодженням із
Міністерством закордонних справ);
►► Порядок укладання та затвердження меморандумів про співпрацю із правоохоронними органами іноземних держав.

Формування команди
професійних, мотивованих співробітників Бюро
В основі нашого підходу до формування команди – спільні цінності, які об’єднують співробітників Бюро. Реалізація цих цінностей у
повсякденній діяльності дозволить забезпечити ефективну роботу, безперешкодну
внутрішню комунікацію та конструктивну
атмосферу у колективі. Це, у свою чергу, допоможе досягти максимальної ефективності
виконання покладених на Бюро завдань.
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Основними цінностями
команди Бюро є:
►► доброчесність;
►► професійність;
►► рішучість та
відповідальність;
►► командна робота та
рівність можливостей.

Доброчесність є базовою цінністю для
кожного, хто обрав для себе роботу в правоохоронних органах. Справедлива система
правосуддя починається з особистої доброчесності кожного правоохоронця чи судді.
Робота з розслідування злочинів, скоєних
високопосадовцями, пов’язана зі значними
корупційними ризиками, адже злочинці не
дотримуються жодних принципів. Тому, у
команді Бюро ми бачимо людей, які здатні
протистояти спокусі отримання незаконної
вигоди. У діяльності Бюро буде запроваджено систему виявлення та попередження корупційних ризиків.
Професійність, постійне навчання та особистий розвиток є необхідними умовами
для розслідування злочинів, віднесених до
підслідності Бюро. Порушники закону мають
доступ до новітніх технологій, фінансових та
людських ресурсів. Працівники Державного
бюро розслідувань мають бути не просто про-

ЗАВДАННЯ

фесіоналами своєї справи, а постійно набувати нових знань та навичок, щоб розкривати та
запобігати злочинним діям високопосадовців.
Рішучість та відповідальність. Робота у
правоохоронних структурах завжди передбачає готовність йти на виправданий ризик,
але при неухильному дотриманні законів
України та прав і свобод людини. Рішучість
у діях, сміливість та швидкість реакції мають
неодмінно супроводжуватися готовністю
взяти відповідальність за їхні наслідки.
Командна робота та рівність можливостей. Останнім за порядком, проте не за значенням для створення справжньої команди, є
дотримання принципу рівних прав та можливостей для всіх співробітників, незалежно від
статі, віку, національності, релігійних та інших
поглядів. Глибоке розуміння, що ми спільно
робимо важливу для держави справу, має
стати основою ефективної співпраці між усіма
працівниками та структурними підрозділами
Бюро на засадах рівності та взаємоповаги.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
13 грудня Кабінет Міністрів України затвердив організаційну структуру Державного бюро розслідувань: центральний апарат,
до складу якого входять 19 управлінь та відділів; сім територіальних управлінь; Академія Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут Державного бюро
розслідувань. (див. cхему на с.12).
Під час початкового формування підрозділів Бюро повинні бути дотримані квоти,
згідно з якими:
1) формування слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань забезпечується
за рахунок:
а) осіб, які протягом останнього року
обіймали посади слідчих прокуратури, — не більше, ніж на 30 відсотків;
б) осіб, які протягом останнього року
обіймали посади слідчих в інших органах державної влади, — не більше,
ніж на 19 відсотків;
в) інших осіб, які мають відповідний
стаж роботи в галузі права, — не менше, ніж на 51 відсоток;
2) формування оперативно-розшукових підрозділів, а також підрозділу внутрішньої

безпеки Державного бюро розслідувань
забезпечується за рахунок:
а) осіб, які протягом останнього року
обіймали посади в оперативно-розшукових підрозділах, — не більше,
ніж на 40 відсотків;
б) інших осіб, які мають відповідний
стаж роботи в галузі права, — не менше, ніж на 60 відсотків.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОКРЕМІ
ПОСАДИ В БЮРО
Згідно із Законом України «Про Державне
бюро розслідувань», конкурсна комісія обирає: Директорів територіальних управлінь,
керівників підрозділів центрального апарату
Бюро, керівників та працівників підрозділу
внутрішнього контролю. Після цього Директор Бюро призначає їх на посади.
Відтак, формування штату Бюро залежить
від роботи конкурсної комісії. Керівництво
Бюро докладе всіх зусиль, щоб цей процес
відбувався оперативно, а конкурсна комісія
почала роботу з відбору керівників управлінь Бюро на початку 2018 року.
Кабінет Міністрів України має схвалити
проект Постанови про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу
для призначення на посади у Державному
бюро розслідувань, який буде затверджено
найближчим часом.
Це дасть можливість приступити до заповнення вакансій у Державному бюро розслідувань, насамперед на посади слідчих
та працівників, котрі будуть здійснювати
оперативно-розшукову діяльність, а також
державних службовців. При цьому має бути
здійснено проходження кандидатами на
службу психофізіологічного дослідження із
застосуванням поліграфа.
ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ
СПІВРОБІТНИКІВ БЮРО
Необхідною умовою ефективної роботи
Бюро, враховуючи значущість покладених
на нього завдань та категорій осіб, віднесених до його підслідності, є забезпечення
особистої безпеки співробітників. Обов’язки
щодо забезпечення захисту осіб рядового і
начальницького складу Бюро, а також дер-
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СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
АПАРАТУ БЮРО
Керівництво Державного бюро розслідувань

Підрозділи, що здійснюватимуть досудове розслідування:
I

II

III

Перше Управління
організації досудових
розслідувань

Друге Управління
організації досудових
розслідувань

Третє Управління
організації досудових
розслідувань

Оперативні підрозділи:
Управління супроводження
оперативними підрозділами
досудових розслідувань

Управління оперативного
забезпечення та оперативнотехнічних заходів

Управління
оперативних розробок

Управління
інформаційно-аналітичної розвідки

Підрозділи, що забезпечують діяльність за окремими напрямками:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Управління спеціального призначення
Відділ організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення
Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації
Управління внутрішнього контролю
Управління забезпечення діяльності
Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій
Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ
Управління правового забезпечення
Відділ внутрішнього аудиту
Управління кадрової роботи та державної служби
Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності
Патронатна служба
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жавних службовців, які у ньому працюватимуть, встановлені у статті 11 Закону України
«Про Державне бюро розслідувань».
З цією метою у складі Бюро буде сформовано спеціальний підрозділ фізичного захисту, працівникам якого надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну
зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і
в порядку, передбачених Законом України
«Про Національну поліцію». Комплектування
вказаного підрозділу має бути завершено на
установчому етапі.
Не менш важливим завданням, яке підлягає невідкладному вирішенню, є формування
підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів, адже
такі підрозділи мають забезпечити профілактику протиправних дій працівників Бюро, а
також недопущення порушень прав та свобод
учасників кримінального провадження.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА
СТАЖУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮРО
Бюро зацікавлене у підвищенні кваліфікації своїх працівників та сприятиме удосконаленню їх професійних навичок і особистому
розвитку.
Для осіб, прийнятих на роботу до Державного бюро розслідувань, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, має
бути організоване та забезпечене проходження стажування строком від шести місяців
до одного року.
Під час проведення стажування пріоритетами мають бути оволодіння сучасними методами проведення розслідувань та здійс-

нення оперативно-розшукової діяльності,
із набуттям практичних навиків в галузях
криміналістики, економіки, інформаційних
технологій, кримінології, судової експертизи,
психології тощо.
У рамках стажування та підвищення кваліфікації працівників Бюро заплановано:
►► програми навчальних курсів та тренінгів на базі юридичних вузів, котрі здійснюють підготовку кадрів для слідчих і
оперативних підрозділів правоохоронних органів України;
►► тренінги та навчальні курси експертів
слідчих органів інших країн;
►► обмін досвідом, стажування у слідчих
органах в інших країнах.
Разом з тим, в системі Державного бюро
розслідувань передбачено створення та
функціонування навчального закладу та науково-дослідної установи, а саме Академії та
Науково-дослідного інституту Державного
бюро розслідувань.
У Науково-дослідному інституті буде проведено розширені криміналістичні експертизи та економічні дослідження у сфері розкриття злочинів, підслідних Бюро.
Метою створення Академії є підготовка кадрів для Державного бюро розслідувань, а також підвищення кваліфікації працівників Бюро.
При цьому, питання створення Академії,
а також Науково-дослідного інституту, зокрема, вирішення їх організаційно-штатних,
науково-організаційних, господарських, кадрових питань, буде вирішуватися після забезпечення функціонування Бюро з виконання основних завдань за призначенням,
а саме, протягом 2020-2022 р.р.

Забезпечення слідчої та оперативної діяльності
Для реалізації мети Державного бюро розслідувань, а саме запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів,
віднесених до підслідності Бюро, мають бути
виконані такі завдання:
1) забезпечити ефективне виконання Бюро
функції своєчасного припинення і розкриття злочинів, віднесених до його компетенції;

2) забезпечити виконання Бюро функції досудового розслідування, відповідно до підслідності Бюро:
►► забезпечити неухильне виконання вимог Кримінального процесуального
кодексу України щодо проведення досудових розслідувань на підставі отриманих заяв, повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення;
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забезпечити в установленому порядку
прийом матеріалів кримінальних проваджень, що підслідні Бюро, які перебувають в іншому органі досудового
розслідування на стадії досудового
розслідування, а також швидку організацію їх розслідування;
3) забезпечити здійснення Бюро оперативно-розшукової діяльності на підставах та в
порядку, встановлених Законом;
4) забезпечити здійснення розшуку осіб,
які переховуються від слідства та суду за
вчинення злочинів, розслідування яких
віднесено до підслідності Бюро;
5) забезпечити ефективну роботу гласних
і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених Законом, дотримуючись умов
добровільності і конфіденційності цих відносин;
6) розробити та затвердити методику розслідування окремих видів злочинів віднесених до підслідності Бюро;
7) забезпечити виконання заходів щодо відшкодування завданих злочинами збитків і
шкоди, а також заходів для повернення
в Україну з-за кордону коштів та іншого
майна, одержаних внаслідок вчинення
злочинів, віднесених до підслідності Бюро;
8) забезпечити виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від
компетентних органів іноземних держав;
9) забезпечити контроль за діяльністю
структурних підрозділів та їх посадових
осіб;
10) забезпечити відповідно до законодавства
додержання режиму захищеної законом
таємниці та іншої інформації з обмеженим
доступом, а також визначеного законом
порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації.
Окрім цього, Бюро з дня початку своєї діяльності має виконувати завдання щодо
участі у формуванні та реалізації державної
політики у сфері протидії злочинності. З цією
метою Бюро має систематично здійснювати
інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено до
►►
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компетенції Державного Бюро розслідувань,
вживати заходів до їх усунення, а також за
результатами аналізу готувати та вносити
відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема, пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечити дотримання і виконання зобов’язань,
взятих за міжнародними договорами України.
З метою створення умов для належного
виконання цих завдань на установчому етапі необхідно пройти низку процедур щодо
прийому матеріалів проваджень від органів
прокуратури України та вжити інших заходів,
які дозволять Державному Бюро повноцінно
інтегруватися у систему правоохоронних органів України та діяти в правовому полі.
Серед них:
►► 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
Державному Бюро.
ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРОВАДЖЕНЬ
Після введення в дію положень частини
четвертої статті 216 Кримінального Кодексу
України кримінальні провадження, розпочаті
слідчими органів прокуратури, продовжують
здійснюватися слідчими органів прокуратури,
які користуються повноваженнями слідчих,
визначеними цим Кодексом, до закінчення
досудового розслідування, але не довше двох
років. Після закінчення дворічного строку
кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний строк
передаються слідчим органів Державного
бюро розслідувань.
Відповідно до частини 4 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань», матеріали кримінальних проваджень, підслідні
Бюро, які на день набрання чинності цим
Законом перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового
розслідування, передаються до Державного
бюро розслідувань з дня початку здійснення

ЗАВДАННЯ

Бюро функції досудового розслідування у
тримісячний строк.
Слідчі органів прокуратури продовжуватимуть досудове розслідування кримінальних
проваджень, підслідних Бюро, ще два роки
після початку діяльності Бюро. Таким чином,
потрібно організувати приймання та передачу вказаних матеріалів у визначені законом
строки.
НАЛАГОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ
СПІВПРАЦІ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ
ОРГАНАМИ
Запорукою своєчасного початку діяльності
Державного бюро розслідувань є конструктивна робота з іншими державними органами
України, зокрема:
►► Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління
активами одержаними від корупційних
та інших злочинів – у частині повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, виведених під час вчинення
злочинів;
►► Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України,
Національним антикорупційним Бюро
України, Службою безпеки України;
►► Центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику;
►► Центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
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 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;
підготовка спільних нормативно-правових актів для ефективної взаємодії;
інші форми взаємодії, які не суперечать
чинному законодавству.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ
ЗБИТКІВ
Виконання завдань кримінального судочинства неможливе без забезпечення відшкодування завданих збитків, шкоди, у тому
числі шляхом повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, виведених під
час вчинення злочинів.
У своїй діяльності з цього питання Державне бюро розслідувань співпрацюватиме
з Національним агентством України з питань
виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, керуючись при цьому як положеннями
вітчизняного законодавства, так і міжнародними документами, зокрема Конвенцією ООН
проти корупції, Конвенцією Ради Європи про
відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про
фінансування тероризму (2005 року), Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/
JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері
розшуку та виявлення доходів від злочинів
або іншого майна, пов’язаного із злочинами,
Директивою Європейського Союзу 2014/42/
EU «Про замороження і конфіскацію знарядь і
доходів від злочинів у Європейському Союзі»
від 3 квітня 2014 року.
При цьому, за необхідності буде використане право, надане Законом України
«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів», на відрядження до цього
агентства працівників державних органів з
метою виконання обов’язків, що вимагають
спеціальних знань та навичок, а також право
на відрядження працівників Національного
агентства до Державного бюро розслідувань для виконання визначених законодавством завдань.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ
Не менш важливим питанням є захист від
протиправних посягань осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві. Відповідно
до статті 11 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» зазначена діяльність відноситься до повноважень Бюро. Вона буде
здійснюватися у порядку, визначеному Законом України «Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві», для чого до вказаного Закону внесено
відповідні доповнення.
ПОЧАТОК РОЗСЛІДУВАНЬ
Після виконання основних завдань нормотворчого характеру, створення основної
частини матеріально-технічної бази та формування мінімально необхідної для роботи

Запланована дата
початку розслідувань —
1 вересня 2018 року
команди Бюро, а також вжиття перелічених
вище заходів щодо забезпечення слідчої та
оперативної діяльності, Бюро зможе розпочати повноцінні розслідування.
Відповідальність за діяльність Державного
бюро розслідувань, зокрема законність здійснюваних Державним бюро оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування,
додержання прав і свобод людини і громадянина, несе його Директор, який зобов’язаний
звітувати про свою діяльність у порядку, визначеному Законом, та інформувати суспільство про результати роботи Бюро.

Встановлення та укріплення зв’язків із міжнародними партнерами
Враховуючи те, що Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, маємо
перейняти найкращі світові практики розслідувань та сподіваємось на підтримку в цьому питанні міжнародних партнерів.
Зокрема, це стосується:
►► експертної допомоги провідних міжнародних організацій щодо розробки нормативно-правових документів, формування та розвитку Державного бюро
розслідувань;
►► тренінгів та навчання працівників Бюро;
►► обміну досвідом та інформацією.
Окремо варто зазначити співробітництво
відповідно до законів і міжнародних догово-
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рів України з поліцейськими та іншими відповідними органами інших держав, в тому числі
щодо:
►► розшуку підозрюваних, котрі переховуються від слідства та суду;
►► повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, виведених під час
вчинення злочинів.
Співпраця з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність
у сфері виявлення, розшуку та управління
коштів, майна майнових та інших прав, на
які може бути накладено арешт у кримінальних провадженнях про злочини, підслідні Бюро. 

Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки

СПІВПРАЦЯ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ
Одним з основних принципів Бюро є відкритість і прозорість діяльності Бюро для
суспільства та демократичного цивільного
контролю, підзвітності і підконтрольності
визначеним законом державним органам.
Державне бюро розслідувань 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 Державного
бюро розслідувань на реалізацію визначених завдань у сфері правоохоронної
діяльності з метою зміцнення конституційного правопорядку в державі;
►► дотримання законності в діяльності
Державного бюро розслідувань;
►► підтримання умов, які унеможливлюють використання Державного бюро
розслідувань 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 Бюро 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
Державного бюро розслідувань;
використання за цільовим і функціональним призначенням державного
майна, переданого в управління Державному бюро розслідувань;
своєчасне, повне і достовірне інформування суспільства про діяльність
Бюро, забезпечення її відповідності вимогам Конституції і законів
України, нормам міжнародного права,
реальній криміногенній обстановці,
завданням
забезпечення зміцнення правопорядку відповідно до ком
петенції Бюро.

Постійний діалог
з громадськістю,
роз’яснення роботи —
наш пріоритет

Ми будемо не лише інформувати, але й
слухати, зустрічатись з громадськими експертами, працювати з Радою громадського
контролю.
Має бути затверджено Положення про
Раду громадського контролю, розпочато формування Ради через проведення конкурсу.
Розраховуємо, що Рада громадського контролю стане надійним комунікатором між Державним бюро розслідувань та громадськістю.
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Рада громадського контролю:
заслуховує інформацію про діяльність,
виконання планів і завдань Державного
бюро розслідувань;
►► розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок
щодо них;
►► обирає з її членів трьох представників,
які входять до складу Дисциплінарної
комісії Державного бюро розслідувань;
►► має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.
Комунікація з громадянським суспільством буде відбуватись у таких напрямках:
►► висвітлення
діяльності Державного бюро розслідувань 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 Бюро з провідними
експертами, активістами, лідерами громадської думки – участь у роботі круглих столів, дискусій, тощо;
►► комунікація керівництва та працівників
Бюро зі ЗМІ за допомогою надання коментарів або інтерв’ю для ЗМІ, участі у
брифінгах, прес-конференціях 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 Бюро з населенням
України 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
Державного бюро розслідувань осіб,
які мають відповідати встановленим
кваліфікаційним вимогам підготовки з
метою формування їх мотивації щодо
►►
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участі у відкритих конкурсах на заміщення вакантних посад.
Інші форми комунікації з громадськістю:
►► організація та забезпечення проведення
керівництвом Бюро, а також керівниками
його територіальних органів 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 лінії» та
електронної пошти Бюро для отримання
повідомлень про скоєння кримінальних
правопорушень, підслідних Бюро, а також тих, що готуються;
►► виконання вимог законодавства щодо
забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю Бюро.
З цією метою Бюро:
►► не рідше одного разу на рік організовує
та/або бере участь у відкритих для громадськості слуханнях з питань діяльності
Бюро, виконання покладених на нього
завдань, додержання ним законодавства,
прав і свобод людини і громадянина;
►► інформує Президента України, Верховну
Раду України та Кабінет Міністрів України
з основних питань діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених на них
завдань, додержання законодавства,
прав і свобод людини і громадянина;
►► щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України письмовий звіт про діяльність
Державного бюро розслідувань за попередній рік;
►► Державне бюро розслідувань впроваджує та використовує інші заходи співпраці з громадськістю, які за формою і
змістом не суперечать Конституції та законам України. 

Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки

ГРАФІК
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ*
Етапи реалізації:
Виконання завдань

Установчий

Початковий

кінець 2017-

2018 р.

Нарощування
потужності

2019 р.

Досягнення стабільної
ефективності

2020 р.

2021 р.

2022 р.

Формування структури, штату Центрального апарату
та територіальних управлінь
Отримання приміщення для
центрального апарату Бюро

перший
квартал

Забезпечення матеріально-технічного
оснащення Бюро

основне
оснащення

нарощування
можливостей

Створення IT-інфраструктури

протягом року

подальше оновлення

Формування штату центрального
апарату

основний
набір

нові конкурси за необхідністю

Проведення конкурсів та призначення
на посади слідчих, працівників, котрі
будуть здійснювати оперативнорозшукову діяльність

основний
набір

нові конкурси за необхідністю

Формування спеціального підрозділу
фізичного захисту

основний
набір

нові конкурси за необхідністю

Початок функціонування режимносекретних підрозділів.

перше
півріччя

Призначення на посади керівників
територіальних управлінь та
формування штату

основний набір

нові конкурси

*Даний графік та програма в цілому підлягають щорічному перегляду та актуалізації
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Виконання завдань

кінець 2017-

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Ухвалення змін до законодавства та затвердження
нормативно-правових актів

20

Ухвалення змін до законодавства
України

перший
квартал

подальше удосконалення

Затвердження Антикорупційної
програми Державного Бюро
розслідувань

перший
квартал

щороку

Розробка та затвердження
нормативних актів Бюро

перше
півріччя

Підготовка річних програм діяльності
територіальних органів Бюро

щорічно

Затвердження Порядку присвоєння
спеціальних звань начальницького
складу працівників Державного Бюро
розслідувань

перше
півріччя

Розроблення та узгодження з
органами державної статистики
відповідних форм звітності про роботу
Державного Бюро розслідувань

перше
півріччя

2021 р.

2022 р.

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

Виконання завдань

кінець 2017-

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

2022 р.

Співпраця з іншими державними органами
Налагодження механізмів роботи з
Національним агентством України
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів

перше
півріччя

Розробка та затвердження спільних
нормативно-правових актів з іншими
правоохоронними та державними
органами

перший
квартал

постійна співпраця

Підвищення кваліфікації та стажування працівників Бюро

Розробка програми тренінгів та
навчання для співробітників Бюро

перше
півріччя

оновлення програм

Проведення тренінгів та навчання

другий
квартал

постійно

Стажування в аналогічних органах
інших держав

друге півріччя

постійно

Створення науково-дослідного
інституту Бюро

Створення Академії Бюро

до кінця
року
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Виконання завдань

кінець 2017-

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Контроль громадськості та підзвітність
Затвердження Положення про Раду
громадського контролю, проведення
конкурсу та формування Ради,
налагодження подальшої роботи

перше
півріччя

Подання звіту про роботу Бюро
Президенту України, Верховній Раді
України та Кабінету Міністрів України

Щороку до 1 квітня

Розробка комунікаційної стратегії та
початок її реалізації

перше
півріччя

Переобрання складу відповідно до
затвердженого положення

Міжнародне співробітництво
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Налагодження співпраці з
аналогічними органами інших країн

другий
квартал

поглиблення співпраці

Розроблення програм щодо обміну
досвідом

другий
квартал

постійно

2022 р.

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

Виконання завдань

кінець 2017-

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

2022 р.

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
Державним бюро розслідувань

перше
півріччя

Доступ до Єдиного реєстру досудових
розслідувань

квітеньвересень

Забезпечення допуску працівників
Бюро до інформації з обмеженим
доступом

квітеньвересень

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

перше
півріччя

Початок роботи

Реєстрація перших проваджень

вересень

Отримання з інших органів досудового
розслідування матеріалів кримінальних
проваджень, підслідних Державному
Бюро розслідувань.

до кінця року

Отримання з органів прокуратури
незавершених розслідуванням
матеріалів кримінальних проваджень,
підслідних Бюро

До кінця
року

Закінчення перших досудових
розслідувань
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Виконання решти завдань матиме постійний характер. До них відносяться:
►► участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності;
►► припинення та розкриття злочинів, які
відносяться до підслідності Державного
бюро розслідувань, 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 заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення злочи-
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►►

►►

►►

►►

нів, 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;
здійснення інформаційно-аналітичних
заходів щодо встановлення системних
причин та умов проявів організованої
злочинності та інших видів злочинності,
протидію яким віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань;
забезпечення навчання, підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань;
підготовка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та
прийняття нових законодавчих актів
з питань діяльності Державного бюро
розслідувань. 
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КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ
ВИЗНАЧЕНИХ ЗАВДАНЬ
ТА ПРІОРИТЕТІВ
1. Критеріями оцінки ефективності діяльності
Бюро з питань виконання покладених на
Бюро завдань щодо запобігання, припинення, розкриття та розслідування злочинів,
віднесених до його компетенції, є статистичні дані про результати діяльності Бюро,
зокрема:
►► кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини, віднесені до підслідності Бюро;
►► кількість оперативно-розшукових проваджень, заведених Бюро, та їх результативність;
►► обсяг, складність та категорії кримінальних справ;
►► кількість осіб, стосовно яких 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, та розпорядження
ними;
►► відомості про кошти та інше майно,
одержані внаслідок злочинів, віднесених до підслідності Бюро, яке було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
►► відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від злочинів,
віднесених до підслідності Бюро, та
розпорядження ними.
2. Критеріями оцінки ефективності управління Бюро є:
►► стан виконання покладених на Бюро
завдань;
►► результати взаємодії Бюро з іншими
правоохоронними органами, а також іншими підприємствами, установами та
організаціями в межах своєї компетенції;
►► результати співпраці Бюро з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї
компетенції;
►► укомплектованість та якісна характеристика штату Бюро, 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 Бюро.
3. Критеріями оцінки ефективності діяльності Бюро з питань запобігання корупції є:
►► ефективність
наглядової діяльності
підрозділу внутрішнього контролю
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Бюро щодо своєчасного виявлення
та запобігання корупційним правопорушенням; усунення їх негативних
наслідків, у тому числі відшкодування
завданої ними шкоди громадянам та
державі;
►► кількість повідомлень про вчинення
правопорушень працівниками Бюро,
результати їх розгляду, притягнення
винних до відповідальності.
4. Критеріями оцінки ефективності діяльності Бюро з питань забезпечення законності, справедливості, неупередженості,
незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Бюро є:
►► кількість дій працівників Бюро, 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.
5. Критеріями оцінки ефективності діяльності Бюро із забезпечення принципу прозорості та відкритості є:
►► своєчасність і повнота інформування
державних органів влади та громад-
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ськості про стан законності в діяльності Бюро, заходи щодо її зміцнення,
дотримання при цьому прав громадян
і юридичних осіб;
►► висновок Ради громадського контролю щодо річного звіту Бюро.
6. Критеріями оцінки ефективності діяльності Бюро з питань забезпечення дотримання у своїй діяльності принципу
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, 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 Бюро
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.


