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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що
здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення,
розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
Державне бюро розслідувань утворено Постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2016 року № 127.
Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті
Мелітополі (далі – ТУ ДБР у м. Мелітополі), входить до системи Державного бюро
розслідувань, діє у межах функцій віднесених до його компетенції Законом України
«Про Державне бюро розслідувань». Як юридична особа ТУ ДБР у м. Мелітополі
офіційно розпочало свою роботу з 02 серпня 2018 року.
ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснює свої повноваження, відповідно до частини
четвертої статті 9 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», в
Автономній Республіці Крим, Запорізькій, Херсонській області, місті Севастополі.
ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснює функцію досудового розслідування у
кримінальних провадженнях, відповідно до підслідності, визначеної в частині
четвертій статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема:
злочини високопосадовців, злочини щодо порушення прав людини під час роботи
правоохоронних

органів,

корупційні

злочини,

відповідно

до

підслідності

Державного бюро розслідувань, військові злочини тощо.
Криміногенна ситуація, що склалася на території Запорізької та Херсонської
областей, вимагатиме значних зусиль у частині організації та проведення
досудового розслідування, а також здійснення оперативно-розшукової діяльності.
Нагальним буде вирішення питання здійснення досудового розслідування
стосовно правоохоронних органів Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,
оскільки прокуратуру Автономної Республіки Крим у зв’язку з тимчасовою
окупацією Російською Федерацією території Криму передислоковано до м. Києва,
Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,
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розміщується у м. Херсоні, Головне управління Національної поліції в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі територіально знаходиться у м. Одесі.
Вирішення логістичних питань, розробка положення щодо створення у містах
Запоріжжі та Херсоні окремих слідчих та оперативних підрозділів, стане запорукою
як найшвидшого реагування та документування злочинів.
ЗАВДАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ
1. Заходи організаційно-адміністративного та матеріально-технічного
характеру
Відправною точкою для початку роботи ТУ ДБР у м. Мелітополі є отримання
адміністративних приміщень, які забезпечать його потреби, в тому числі, слідчих та
оперативних підрозділів.
У м. Мелітополі не має можливості для створення належних умов роботи
правоохоронного органу, який поширює свою діяльність на декілька областей. З
метою підвищення ефективності роботи ТУ ДБР у м. Мелітополі необхідно
створити його постійно діючі структурні підрозділи у м. Запоріжжі та м. Херсоні.
Приміщення ТУ ДБР у м. Мелітополі та його структурних підрозділів мають
відповідати таким вимогам:
– загалом розміщувати понад 100 працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– мати можливість для належного облаштування та підключення до мережі
Інтернет, та відповідних комунікацій;
– відповідати умовам для роботи спеціалістів слідчих та оперативних
підрозділів.
Для забезпечення належної роботи ТУ ДБР у м. Мелітополі у короткий строк
необхідно розробити низку організаційно-розпорядчих документів, а саме:
– положення про ТУ ДБР у м. Мелітополі та його структурні підрозділи;
– порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення інформації,
отриманої ТУ ДБР у м. Мелітополі;
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– порядок взаємодії структурних підрозділів ТУ ДБР у м. Мелітополі між
собою та центральним апаратом Державного бюро розслідувань;
– інструкції щодо порядку функціонування режимно-секретного підрозділу;
– наказ про розподіл обов’язків керівництва ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– посадові інструкції працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– інші документи з питань організації роботи ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– порядок обміну інформацією між ТУ ДБР у м. Мелітополі та відповідними
територіальними структурними підрозділами державних органів України, які
розташовані на території, що підпадає під територіальну юрисдикцією ТУ ДБР у
м. Мелітополі.
Для належного матеріально-технічного забезпечення ТУ ДБР у м. Мелітополі
протягом 2018–2019 років мають бути вирішені такі завдання:
– складання

річного

кошторису

на

підставі відповідних розрахунків,

помісячного плану асигнувань для ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– затвердження ТУ ДБР у м. Мелітополі як розпорядника бюджетних коштів і
подання відповідної документації до Мелітопольського управління

Державної

казначейської служби України у Запорізькій області;
– визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
належного рівня функціонування ТУ ДБР у м. Мелітополі як розпорядника
бюджетних коштів;
– проведення тендерних процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для
забезпечення потреб ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Ще одним із пріоритетів на етапі початку роботи ТУ ДБР у м. Мелітополі
протягом 2018–2019 років є побудова ІТ-інфраструктури, яка відповідатиме
сучасним міжнародним стандартам та забезпечить ефективну реалізацію завдань
цього органу, і включатиме в тому числі:
– сучасне апаратне оснащення (комп'ютери, сервери, мережа тощо);
– програмне забезпечення;
– новітні IT-проекти;
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– інформаційні бази даних тощо.
Окрема увага приділятиметься протягом 2018–2019 років захисту баз даних,
кібербезпеці всіх IT-процесів ТУ ДБР у м. Мелітополі.
2. Заходи з питань кадрової роботи
Першочерговим питанням кадрового блоку, що забезпечить досягнення
максимальної ефективності виконання покладених на ТУ ДБР у м. Мелітополі
завдань, є формування команди професійних, відповідальних, ініціативних,
вмотивованих співробітників.
Невідкладного вирішення потребує швидке проведення спеціальних перевірок,
психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа стосовно осіб, які
стали переможцями конкурсу на вакантні посади, та термінове оголошення
повторного конкурсу на вакантні посади, що стане запорукою початку роботи у
короткий термін.
Особи,

які

не

мають

досвіду

практичної

роботи

за

спеціальністю,

проходитимуть обов’язкове стажування в ТУ ДБР у м. Мелітополі строком від
шести місяців до одного року.
Особа може бути звільнена з посади у ТУ ДБР у м. Мелітополі за підсумками
стажування, якщо вона не відповідатиме вимогам до працівників Державного бюро
розслідувань, визначеним у Законі України «Про Державне бюро розслідувань».
Обов’язком як керівництва ТУ ДБР у м. Мелітополі, так і усіх його працівників,
є сумлінне та систематичне підвищення кваліфікації, удосконалення своїх
професійних навичок і постійний особистий розвиток.
Працівники ТУ ДБР у м. Мелітополі регулярно, але не рідше одного разу на два
роки, проходитимуть обов’язкове підвищення кваліфікації.
Заплановано

проводити

перепідготовку

та

підвищення

кваліфікації за

спеціальними програмами, у тому числі за кордоном, для працівників, до
повноважень яких входять виявлення, розкриття і розслідування злочинів,
віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань.
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З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників ТУ
ДБР у м. Мелітополі в його складі буде утворено підрозділ внутрішнього контролю,
що

підпорядковуватиметься

безпосередньо

Директору

Державного

бюро

розслідувань.
Для вирішення проблеми кадрового укомплектування ТУ ДБР у м. Мелітополі
кваліфікованими фахівцями необхідно проводити постійне широке інформування
громадян регіону про наявність вакансій, оголошення відкритих конкурсів на посади
до ТУ ДБР у м. Мелітополі.
3. Організаційна структура
08 лютого 2018 року наказом № 9 Державного бюро розслідувань було
затверджено організаційну структуру ТУ ДБР у м. Мелітополі. Під час початкового
формування підрозділів ТУ ДБР у м. Мелітополі повинні бути дотримані квоти,
передбачені частиною третьою Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про Державне бюро розслідувань».
Організаційна структура ТУ ДБР у м. Мелітополі має наступний вигляд:
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4. Заходи забезпечення слідчої та оперативної діяльності
З метою належної організації діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі протягом
2018–2019 років необхідно виконати наступі умови:
– налагодити доступ відповідних працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі до
Єдиного реєстру досудових розслідувань, визначити конкретний склад Реєстраторів
та Користувачів Єдиного реєстру досудових розслідувань;
– забезпечити доступ до інформаційних систем органів державної влади згідно
із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком таких баз даних та
визначити відповідальних працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі за цей напрям
роботи;
– отримати допуски та дозволи до державної таємниці для відповідних посад у
ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Запорукою ефективного початку діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі, є
конструктивна співпраця з оперативними підрозділами інших правоохоронних
органів.
СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Одним з основних принципів діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі є відкритість і
прозорість його діяльності для суспільства та демократичного цивільного контролю,
підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. ТУ ДБР у
м. Мелітополі діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і
громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства
та законодавства про державну таємницю.
У цьому контексті ТУ ДБР у м. Мелітополі протягом 2018–2019 років
необхідно вжити певних заходів співпраці з громадськістю, які повинні забезпечити:
– спрямування діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі на реалізацію визначених
завдань у сфері правоохоронної діяльності;
– систематичне інформування суспільства про діяльність ТУ ДБР у
м. Мелітополі;
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– урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських
організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності ТУ ДБР у
м. Мелітополі.
Комунікація з громадянським суспільством протягом 2018–2019 років буде
відбуватись у таких напрямах:
– визначення відповідальної особи зі складу працівників ТУ ДБР у
м. Мелітополі за висвітлення його діяльності 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. Мелітополі з провідними експертами,
активістами, лідерами громадської думки – участь у роботі круглих столів, дискусій,
тощо;
– комунікація керівництва та працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі з
представниками ЗМІ за допомогою надання коментарів або інтерв'ю, участі у
брифінгах, прес-конференціях тощо;
– широке інформування громадян України про набір осіб до ТУ ДБР у
м. Мелітополі, які мають відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам з
метою формування їх мотивації щодо участі у відкритих конкурсах на заміщення
вакантних посад;
– організація

та

забезпечення

проведення

керівництвом

ТУ

ДБР

у

м. Мелітополі особистого прийому громадян;
– впровадження та забезпечення функціонування телефону «гарячої лінії» та
електронної пошти для отримання повідомлень про скоєння кримінальних
правопорушень, підслідних ТУ ДБР у м. Мелітополі, а також тих, що готуються.
З цією метою ТУ ДБР у м. Мелітополі протягом 2018–2019 років:
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– інформує Директора Державного бюро розслідувань про виконання
покладених на нього завдань, додержання прав і свобод людини і громадянина, а
також діючого законодавства;
– щорічно подає відповідний письмовий звіт про діяльність за попередній рік;
– впроваджує та використовує інші заходи співпраці з громадськістю, які за
формою і змістом не суперечать Конституції та законам України.
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Під час реалізації своїх повноважень ТУ ДБР у м. Мелітополі, пріоритетами
діяльності постійно буде забезпечення швидкого, повного та неупередженого
розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден
невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження
була застосована належна правова процедура.
ТУ ДБР у м. Мелітополі будуватиме свою діяльність з додержанням принципу
верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються
найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАВДАНЬ
Критерії виконання визначених завдань та пріоритетів ТУ ДБР у м. Мелітополі
з питань виконання покладених на нього завдань визначаються виходячи із:
– статистичних даних про результати діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– показників ефективності управління ТУ ДБР у м. Мелітополі;
– показників ефективності роботи в сфері запобігання корупції;
– показників ефективності діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі з питань
забезпечення

законності,

справедливості,

неупередженості,

незалежності

і

персональної відповідальності кожного працівника;
– показників ефективності діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі із забезпечення
принципу прозорості та відкритості.
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