Територіальне управління
Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Хмельницькому

РІЧНА ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
2018-2019

Хмельницький - 2018

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

ЗМІСТ

Загальні положення …………………………………………………....3
Пріоритети роботи ……………………………………………………. .3
Завдання ТУ ДБР на початковому етапі формування
(обсяг і послідовність їх реалізації).……………………………….….7
Співпраця з громадськістю………………………..…………..…….. 14
Критерії виконання визначених
завдань і пріоритетів………………………………………………..... 16

2

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

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Територіальне управління Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Хмельницькому (далі - ТУ ДБР) входить до системи
Державного бюро розслідувань (далі - Бюро), утворене для забезпечення
виконання його завдань та поширює свою діяльність на Вінницьку,
Житомирську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. ТУ ДБР
офіційно розпочало свою діяльність з 27 липня 2018 року.
Під час виконання завдань ТУ ДБР пріоритетами діяльності будуть
запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів,
віднесених до підслідності Бюро, а саме: злочинів вчинених вищими
посадовими особами держави, суддями та працівниками правоохоронних
органів, а також військовослужбовцями (військових злочинів).
Свою діяльність ТУ ДБР організовуватиме виключно на засадах:
 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;
 законності;
 справедливості;
 неупередженості;
 незалежності і персональної відповідальності кожного працівника
ТУ ДБР;
 відкритості та прозорості діяльності ТУ ДБР для суспільства та
демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності
визначеним законом державним органам. ТУ ДБР діє гласно тією мірою, що
не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам
кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну
таємницю;
 політичної нейтральності і позапартійності. Використання ТУ ДБР у
партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність
політичних партій у ТУ ДБР забороняється;
 єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації
окремих повноважень ТУ ДБР. Принцип єдиноначальності не заперечує
принципу процесуальної самостійності слідчого органу ТУ ДБР.
Відповідно до даних статистичної звітності регіональних прокуратур
Вінницької, Житомирської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької
областей, слідчими підрозділами вказаних прокуратур протягом 2017 року
здійснювалося досудове розслідування у 1496 кримінальних провадженнях,
віднесених до підслідності Бюро. У процесуальному керівництві військових
прокуратур Вінницького та Житомирського гарнізонів Центрального регіону
України, Рівненського, Хмельницького та Чернівецького гарнізонів Західного
регіону України перебувало 224 кримінальних проваджень.
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При такій статистичній звітності, прогнозоване середнє навантаження
кримінальних проваджень на одного слідчого ТУ ДБР (33 посади без
урахування керівників), становитиме не менше 50 кримінальних проваджень.
Однак, слід враховувати те, що ТУ ДБР розповсюджує свою діяльність на
5 областей (Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку та
Чернівецьку області), а в кожній області своє навантаження та різна структура
злочинності. На стан злочинності також впливають конкретні соціальні та
історичні умови регіону, його економічні особливості, структура населення,
рівень культурного виховання, традиції та інші чинники.
Тому, повноцінний та детальний аналіз стану злочинності, характерних
особливостей кожного регіону допоможе сформувати оптимальний підхід для
ефективного налагодження роботи ТУ ДБР та виконання, покладених на нього
завдань.
ЗАВДАННЯ ТУ ДБР НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ
(ОБСЯГ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ)
Реалізація завдань на початковому етапі формування ТУ ДБР вимагатиме
здійснення заходів у таких напрямах:
 організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення;
 кадрове забезпечення;
 функціональне забезпечення з реалізації покладених завдань.
Організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення:
 забезпечення адміністративним приміщенням для розміщення
особового складу ТУ ДБР;
 забезпечення приміщеннями для роботи окремих слідчих та
оперативних підрозділів в центрах областей, які відносяться до території, на
яку поширює свою діяльність ТУ ДБР;
 матеріально-технічне забезпечення (меблі, автотранспорт, оргтехніка,
канцелярське приладдя та інше);
 підготовка Плану першочергових заходів щодо організації роботи
ТУ ДБР, планів роботи, положень про самостійні структурні підрозділи ТУ
ДБР, посадових інструкцій співробітників та інших внутрішніх нормативнорозпорядчих актів.
Отримання адміністративного приміщення, яке забезпечить потреби
ТУ ДБР, в тому числі, слідчих та оперативних підрозділів є відправною
точкою для початку роботи ТУ ДБР.
Приміщення ТУ ДБР має відповідати таким вимогам:
 розміщувати 114 працівників ТУ ДБР;
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 відповідати умовам для роботи працівників слідчих та оперативних
підрозділів ТУ ДБР.
Для належного матеріально-технічного забезпечення ТУ ДБР мають
бути здійснені такі заходи:
1) затвердження кошторису видатків ТУ ДБР на 2018 рік та помісячний
план асигнувань;
2) відкриття у Головному управлінні Державної казначейської служби
України в Хмельницькій області розрахункового рахунку для проведення
розрахунків;
3) реєстрація ТУ ДБР неприбутковою установою;
4) отримання електронного цифрового підпису в АЦСК ДЕС;
5) розроблення та затвердження наказу про облікову політику, про
порядок ведення бухгалтерського обліку в установі;
6) створення тендерного комітету;
7) укладення договору з сертифікованим торгівельним майданчиком;
8) визначення відповідальних осіб на майданчику;
9) затвердження річного плану закупівель та його оприлюднення;
10) затвердження додатку до річного плану та його оприлюднення;
11) визначення на засіданні тендерного комітету процедур закупівель;
12) проведення закупівель, залежно від визначених процедур.
З метою забезпечення ефективного виконання завдань необхідно
побудувати ІТ-інфраструктуру ТУ ДБР, яка відповідатиме сучасним
міжнародним стандартам та забезпечить ефективне виконання завдань ТУ
ДБР, в тому числі: сучасне апаратне оснащення (комп'ютери, сервери, мережа
тощо), програмне забезпечення, інформаційні бази даних, захист баз даних,
кібербезпека усіх ІТ-процесів.
Кадрове забезпечення – формування команди професіоналів доброчесних, цілеспрямованих, здатних працювати в кризових ситуаціях
працівників.
Станом на кінець жовтня 2018 року переможцями конкурсу на посади до
ТУ ДБР оголошено 50 осіб: двох заступників директора, 7 начальників слідчих
та оперативних відділів та їх заступників, 28 слідчих, одного спеціаліста
слідчого відділу та 12 державних службовців. Частина з них вже призначені на
посади і активно працюють над «запуском» ТУ ДБР.
Для осіб, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю,
обов’язковим етапом буде проходження стажування в ТУ ДБР строком від
шести місяців до одного року. Під час проходження стажування на базі ТУ
ДБР активно застосовуватиметься інститут наставництва.
ТУ ДБР зацікавлене в удосконаленні професійних навичок та особистому
зростанні своїх працівників, тому наступне завдання в роботі розвитку кадрів
– розробка програм підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціальних
програм підвищення кваліфікації для слідчих, у тому числі за кордоном.
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Не менш важливим завданням, яке підлягає невідкладному вирішенню, є
формування сектору внутрішнього контролю ТУ ДБР, адже такий підрозділ
має забезпечити профілактику протиправних дій працівників ТУ ДБР, а також
вжиття заходів щодо захисту працівників ТУ ДБР, які повідомляють про
вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ТУ ДБР.
Функціональне забезпечення виконання покладених завдань
Для безпосереднього вирішення завдань Бюро, а саме запобігання,
виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до
його підслідності, та належного виконання покладених завдань працівниками
ТУ ДБР необхідно забезпечити:
 отримання ключів доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 доступ працівників до інформаційних систем та баз даних органів
державної влади згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України
переліком, та баз, держателями яких є інші правоохоронні органи;
 надання допуску та доступу до державної таємниці працівникам ТУ
ДБР;
 налагодження механізму отримання та реєстрації заяв та повідомлень
про злочини, що вчиненні або готуються (телефон «гарячої» лінії, журнал
реєстрації усних та письмових заяв, тощо), з метою неухильного виконання
вимог КПК України щодо проведення досудових розслідувань на підставі
отриманих заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення;
 організацію особистого прийому громадян керівництвом ТУ ДБР;
 дотримання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та
іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом
порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;
 налагодження взаємодії з іншими правоохоронними органами та
органами прокуратури, з урахуванням вимог статті 41 КПК України, під час
надання і виконання доручень слідчих та прокурора у кримінальних
провадженнях підслідних Бюро, та які до часу формування оперативного
блоку ТУ ДБР зможуть реалізувати вказані завдання;
 отримання інформації від зазначених правоохоронних органів про
кількість кримінальних проваджень, які підслідні Бюро, і які на теперішній час
розслідуються ними;
 спільно із регіональними прокуратурами Вінницької, Житомирської,
Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей, організувати приймання
та передачу кримінальних проваджень, підслідних Бюро;
 ефективну роботу гласних і негласних штатних та позаштатних
працівників на підставах та в порядку, встановлених законами України «Про
оперативно-розшукову діяльність» та «Про Державне бюро розслідувань»,
дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин;
 налагодження співпраці з іншими державними органами України, які
діють на території, на яку поширює свою діяльність ТУ ДБР, зокрема
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головними управліннями Національної поліції у Вінницькій, Житомирській,
Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, управліннями Служби
безпеки України вказаних областей, територіальними органами Державної
фіскальної служби України, військовою службою правопорядку Міністерства
оборони України, відповідними регіональними управліннями Державної
прикордонної служби України, органами місцевого самоврядування тощо.
Взаємодія має бути побудована на принципах верховенства права,
законності, неупередженості, незалежності кожного з органів у поєднанні із
завданнями кримінального судочинства та реалізована у таких формах:
 обмін інформацією, в тому числі, отримання інформації, яка може в
подальшому стати приводом до початку досудового розслідування, а також
слугувати доказами у вже розпочатих кримінальних провадженнях.;
 проведення спільних досліджень;
 вироблення заходів щодо виконання завдань кримінального
судочинства, мінімізації корупційних ризиків у діяльності кожного відомства,
розшуку осіб, які ухиляються від досудового розслідування, повернення
активів, здобутих злочинним шляхом, захисту співробітників правоохоронних
органів та учасників кримінального провадження тощо;
 підготовка спільних нормативно-правових та організаційнорозпорядчих актів для подальшої ефективної взаємодії та співпраці.
Виконання зазначених завдань з питань організаційно-адміністративного,
матеріально-технічного, кадрового, функціонального забезпечення та
перелічених вище заходів, дозволить ТУ ДБР розпочати повноцінні
розслідування безпосередньо слідчими ТУ ДБР та спрямовувати кримінальні
провадження до суду з обвинувальними актами.
Етапи реалізації заходів Річної програми:
 Установчий (до листопада 2018 р.): від призначення на посади
керівництва ТУ ДБР до призначення слідчих.
 Початковий (листопад 2018 р. - березень 2019 р.): від перших
розслідувань до перших проваджень, скерованих до суду.
 Нарощування потужності (квітень - грудень 2019 р.): від перших
проваджень у судах до отримання обвинувальних вироків суду у
провадженнях ТУ ДБР.
 Досягнення стабільної ефективності (упродовж 2019 р.): ТУ ДБР
ефективно працює і регулярно скеровує до суду обвинувальні акти у
провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його
компетенції. Має репутацію як орган, що забезпечує невідворотність
покарання для високопосадовців, які вчинили злочин.

7

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

План реалізації завдань
№
з/п

Назва заходу

Термін
виконання

Виконавці

Розділ 1. Нормативно - правові заходи
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Розробка річної програми
діяльності ТУ ДБР
Розробка положення про
ТУ ДБР
Розробка та затвердження
положень про структурні
підрозділи ТУ ДБР

Розробка та затвердження
посадових інструкцій
працівників ТУ ДБР

Розробка та затвердження
плану роботи структурних
підрозділів

Надання пропозицій до
центрального апарату Бюро
щодо організації агентурнооперативної роботи,
організації розшуку осіб
Надання пропозицій до
центрального апарату Бюро
щодо потреб в отриманні
коштів спеціального
призначення для виконання
завдань оперативнорозшукової діяльності
Розробка та затвердження
Порядку обліку,

жовтень
жовтень
жовтень

жовтень

жовтень

жовтень грудень

жовтеньгрудень

жовтень
8

Директор
ТУ ДБР
Директор
ТУ ДБР
Директор
ТУ ДБР
Керівники
структурних
підрозділів
Директор
ТУ ДБР
Керівники
структурних
підрозділів
Директор
ТУ ДБР
Керівники
структурних
підрозділів
Керівники
оперативних
підрозділів
Керівники
оперативних
підрозділів

Сектор ДЗ

Відмітка
про
виконання
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використання, зберігання,
знищення печаток та
штампів
1.9 Розробка та затвердження
Інструкції з ведення
діловодства
1.10 Створення експертної комісії
та затвердження Положення
про її роботу
1.11 Розробка та підписання
наказів про порядок ведення
бухгалтерського обліку,
облікову політику
1.12 Розробка та затвердження
Номенклатури справ
1.13 Затвердження списку
працівників, що мають
допуск до роботи з
документами та справами,
які містять інформацію для
службового користування
1.14 Розробка та затвердження
Номенклатури секретних
справ
Розділ 2. Організаційні заходи
2.1 Організація роботи щодо
отримання та реєстрації заяв,
повідомлень про злочини, що
вчиненні або готуються
2.2 Організація роботи по
спеціальній перевірці
кандидатів, які
рекомендовані конкурсною
комісією до призначення на
посади в ТУ ДБР
2.3 Організація роботи по
отриманню ключів доступу
до Єдиного реєстру
досудових розслідувань
2.4 Організація роботи по
отриманню доступу до
інформаційних систем
органів державної влади

жовтень

Сектор ДЗ

жовтеньгрудень

Сектор ДЗ

жовтень

Фінансовоекономічний
сектор

жовтеньгрудень
жовтень грудень

Сектор ДЗ

жовтеньгрудень

Сектор РСР

жовтень

Директор
ТУ ДБР

жовтень

Сектор ДЗ

Сектор ДЗ
Директор
ТУ ДБР

після
Керівники
призначення слідчих
відділів
після
Керівники
призначення структурних
підрозділів
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Встановлення інформаційних жовтень стендів та підготовка
грудень
матеріалів для висвітлення
інформації ТУ ДБР
2.6 Розробка та затвердження
жовтень
графіків особистого прийому
громадян керівництвом
ТУ ДБР
Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення
3.1 Забезпечення приміщенням
жовтень
ТУ ДБР
3.2 Визначення обсягу
жовтень
необхідних товарів, робіт,
послуг та їх вартості
3.3 Оцінка робіт (інші
жовтеньзавершальні будівельні
грудень
роботи)
2.5

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Розробка та затвердження
річного плану закупівель
(згідно пропозицій
структурних підрозділів)
Розробка та затвердження
додатку до Річного плану
закупівель
Укладення договору з
сертифікованим
майданчиком
Розробка та затвердження
документації Тендерного
комітету
Створення Тендерного
комітету

жовтеньгрудень
жовтеньгрудень
жовтеньгрудень
жовтеньгрудень
жовтеньгрудень

Оголошення закупівель ТМЦ жовтеньгрудень
3.10 Проведення процедури
жовтеньзакупівель ТМЦ, укладення
грудень
договорів, підписання актів
3.9
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Керівники
структурних
підрозділів
Директор
ТУ ДБР
Сектор ДЗ
Директор
ТУ ДБР
Сектор МТЗ,
керівники
підрозділів
Сектор МТЗ,
керівники
структурних
підрозділів
Тендерний
комітет,
Сектор МТЗ
Тендерний
комітет,
Сектор МТЗ
Директор
ТУ ДБР
Тендерний
комітет,
Сектор МТЗ
Директор
ТУ ДБР
Сектор МТЗ
Сектор МТЗ
Сектор МТЗ
Сектор ДРПЗ
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3.11 Організація роботи з
облаштування кабінетів

після
Директор
отримання
ТУ ДБР
приміщення Тендерний
комітет
Сектор МТЗ

3.12 Забезпечення комп’ютерами,
оргтехнікою, фото та відео
апаратурою, флеш-носіями
пам’яті, DVD-дисками;
забезпечення доступу до
мережі Інтернет
3.13 Забезпечення канцелярським
приладдям; малоцінними та
необоротними активами
3.14 Забезпечення
криміналістичними засобами
3.15 Організація та проведення
робіт з обладнання кімнат
для проведення слідчих дій

жовтеньгрудень

Директор
ТУ ДБР
Сектор МТЗ

жовтеньгрудень

Сектор МТЗ

жовтеньгрудень
жовтеньгрудень

Сектор МТЗ

3.16 Забезпечення службовим
автотранспортом, паливномастильними матеріалами

жовтеньгрудень

3.17 Забезпечення
реєстраційними журналами

жовтеньгрудень

3.18 Забезпечення печатками та
штампами

жовтеньгрудень

3.19 Укладення договору на
відправлення та доставку
поштової кореспонденції
3.20 Організація роботи з
облаштування архівного
приміщення

жовтень

Директор
ТУ ДБР
Сектор МТЗ,
Керівники
слідчих
відділів
Директор
ТУ ДБР
Тендерний
комітет
Сектор МТЗ
Тендерний
комітет
Сектори
МТЗ та ДЗ
Тендерний
комітет
Сектори
МТЗ та ДЗ
Сектор ДРПЗ

жовтеньгрудень

Сектори
МТЗ та ДЗ
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Розділ 4. Фінансово-економічна діяльність
4.1 Вжиття відповідних заходів
жовтень
для відкриття бюджетних
рахунків в органах
Держказначейства
4.2

4.3

4.4

4.5

Реєстрація в органах
фіскальної служби
неприбуткової організації
Укладення договору з УДК
про касово-розрахункове
обслуговування
Встановлення програмного
забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку
Укладення договору на
обслуговування зарплатного
проекту з ПАТ КБ
«Приватбанк»

жовтень

жовтень

жовтень
жовтень

Директор
ТУ ДБР
головний
бухгалтер
Директор
ТУ ДБР
головний
бухгалтер
Директор
ТУ ДБР
головний
бухгалтер
головний
бухгалтер
Директор
ТУ БР
головний
бухгалтер

Розділ 5. Організація режимно-секретної роботи
5.1 Визначення спеціальних
після
місць (режимних приміщень, отримання
зон, територій) для
приміщення
проведення секретних робіт
5.2 Забезпечення обладнанням
жовтеньрежимних приміщень
грудень
- охоронна сигналізація
(підключена до
спеціалізованих органів
охорони, або чергового
установи)
- автоматична пожежна
сигналізація
- металеві грати
- пристрої для опечатування
вхідних дверей
- засоби керування доступом
в режимні приміщення (не
12

Керівники
структурних
підрозділів
Тендерний
комітет
Сектор РСР
Сектор МТЗ
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

менше двох): внутрішні
засуви, автоматичні замки,
турнікети, тощо
- сховища для зберігання
засекречених документів
Вжиття відповідних заходів
для проведення атестації
режимних приміщень на
предмет їх придатності для
здійснення секретних робіт
Забезпечення проведення
перевірки установою вищого
рівня стану режиму
секретності в ТУ ДБР
Організація роботи щодо
проведення спеціальної
експертизи Управлінням
СБУ у Хмельницькій області
на отримання спеціального
дозволу
Проведення відповідних
заходів щодо погодження
утворення РСО установою
вищого рівня та Управлінням
СБУ в області
Підготовка вмотивованого
запиту щодо погодження
начальника РСО з установою
вищого рівня, Управлінням
СБУ та органом
Держспецзв’язку
Оформлення документів на
допуск до державної
таємниці в.о. директора ТУ
ДБР та працівників РСО (без
урахування Номенклатури
посад, після погодження
УСБУ у Хмельницькій
області)
Розробка, погодження та
затвердження Номенклатури
посад працівників,
перебування на яких

жовтеньгрудень

Сектор РСР
Експертна
комісія

жовтеньгрудень

Директор
ТУ ДБР

жовтеньгрудень

Сектор РСР
Директор
ТУ ДБР
Сектор РСР

жовтеньгрудень

Сектор РСР

жовтеньгрудень

Директор
ТУ ДБР

жовтеньгрудень

Сектор РСР

жовтеньгрудень

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСР
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5.10

5.11

5.12

5.13

потребує оформлення
допуску та надання доступу
до державної таємниці
Організація роботи щодо
створення комплексних
систем захисту інформації
приміщень для проведення
нарад з використанням
інформації з обмеженим
доступом
Укладення договорів з
Головним управлінням і
підрозділами урядового
фельд’єгерського зв’язку
Держспецзв’язку та
підрозділами Державного
підприємства спеціального
зв’язку про доставку
секретної кореспонденції (за
наявності спецдозволу)
Оформлення допуску та
надання доступу до
державної таємниці слідчим
та оперативним працівникам
ТУ ДБР
Надання допуску та доступу
до державної таємниці
працівникам ТУ ДБР

5.14 Дотримання вимог
законодавства у сфері
охорони державної таємниці
та іншої інформації з
обмеженим доступом

жовтеньгрудень

Сектор РСР

жовтеньгрудень

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСР

листопадгрудень

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСР

грудень

листопадгрудень

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСР
Директор
ТУ ДБР
Сектор РСР

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Діяльність ТУ ДБР по здійсненню взаємодії з інститутами
громадянського суспільства будуватиметься на принципах відкритості і
прозорості для суспільства та демократичного цивільного контролю,
підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. ТУ
ДБР діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і
громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального
законодавства та законодавства про державну таємницю.
14

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

Для вироблення дієвих кроків в організації взаємодії ТУ ДБР та
громадськості необхідно всебічно і об'єктивно дослідити інформацію про
інститути громадянського суспільства які діють в Хмельницькій, Вінницькій,
Чернівецькій, Рівненській та Житомирській областях.
Джерелами отримання такої інформації є:
 дані щодо зареєстрованих громадських об'єднань, отримані в
територіальних органах Міністерства юстиції України;
 дані, які будуть отримані в порядку розгляду звернень та прийому
громадян ТУ ДБР;
 дані від інших державних органів, в тому числі контрольних і
наглядових,
органів
місцевого
самоврядування,
представників
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських рад та
інших структур;
 матеріали зі ЗМІ, офіційних сайтів інститутів громадянського
суспільства, Інтернету та інших загальнодоступних джерел.
Масивним за обсягом джерелом інформації також є Інтернет. При роботі
в мережі необхідно орієнтуватися як на офіційні сайти органів державної
влади, так і аналізувати інші доступні матеріали.
З огляду на різноманіття інститутів громадянського суспільства,
необхідно забезпечити відкритість і доступність ТУ ДБР, реальну готовність
до діалогу з усіма структурами громадянського суспільства.
Основними формами взаємодії ТУ ДБР з інститутами
громадянського суспільства буде:
 проведення спільних заходів, круглих столів, форумів, публічних
лекцій, виступів та дискусій для всіх зацікавлених аудиторій, у тому числі
студентів юридичних факультетів, для обговорення досягнень та проблем у
діяльності ТУ ДБР;
 своєчасне, повне і достовірне інформування суспільства про діяльність
ТУ ДБР шляхом висвітлення інформації на офіційному веб-сайті, сторінках
в соціальних мережах за допомогою заяв, коментарів, роз'яснень,
інфографіки, презентацій, відео та фотоматеріалів тощо;
 організація та забезпечення проведення керівництвом ТУ ДБР
особистого
прийому
громадян,
впровадження
та
забезпечення
функціонування телефону «гарячої лінії» та електронної пошти ТУ ДБР для
отримання повідомлень про вчинення
кримінальних правопорушень,
підслідних Бюро, а також тих, що готуються;
 надання інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної
інформації»;
 підписання меморандумів щодо організації співпраці та взаємодії ТУ
ДБР з громадськими та іншими організаціями у сфері правоохоронної
діяльності, участь в розробці і реалізації спільних комплексних програм;
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 комунікація керівництва та працівників ТУ ДБР зі ЗМІ за допомогою
надання коментарів або інтерв'ю для ЗМІ, участі у брифінгах, пресконференціях тощо;
 залучення представників ЗМІ до проведення комунікаційних кампаній
ТУ ДБР з населенням областей на які ТУ ДБР поширює свою діяльність,
зокрема на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку та
Чернівецьку області, з метою утвердження авторитету держави, зміцнення
правопорядку та законності, зокрема, під час формування підрозділів та
добору працівників на службу в ТУ ДБР;
 організація соціологічних опитувань про тенденції в стані законності і
правопорядку в регіоні та спільні моніторингові дослідження з окремих
актуальних проблем.
КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАВДАНЬ І ПРІОРИТЕТІВ
З метою отримання об’єктивної оцінки роботи ТУ ДБР вважаємо за
необхідне доповнити методику оцінювання, а саме, до існуючої системи
кількісних показників додати результати проведення опитування населення
регіону – те, наскільки громадяни довіряють ТУ ДБР і наскільки безпечно вони
почуваються у власній домівці.
Основним критерієм оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР повинен
стати рівень довіри населення Вінницької, Житомирської, Рівненської,
Хмельницької та Чернівецької областей до новоствореного органу з питань
виконання покладених на нього завдань щодо запобігання, припинення,
розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
Сукупність даних щодо рівня довіри, у поєднанні із іншими
показниками, повинні стати наскрізним методом оцінки ефективності роботи
ТУ ДБР загалом, та кожного його підрозділу окремо.
Критеріями оцінки результатів роботи слідчих та оперативних
підрозділів, є статистичні дані про:
 кількість зареєстрованих ТУ ДБР заяв і повідомлень про злочини,
віднесені до підслідності Бюро;
 кількість оперативно-розшукових проваджень та їх результативність;
 кількість та суспільний резонанс кримінальних проваджень;
 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;
 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
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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.
Критеріями оцінки ефективності управлінської діяльності ТУ ДБР є
відомості про:
 стан виконання покладених на ТУ ДБР завдань;
 результати співпраці ТУ ДБР з державними органами та громадськими
організаціями в межах своєї компетенції;
 укомплектованість та якісна характеристика штату ТУ ДБР, умови праці
та навчання особового складу;
 стан фінансово-господарської дисципліни щодо ефективного та
раціонального використання коштів державного бюджету, що виділені на
функціонування ТУ ДБР.
Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР з питань запобігання
корупції є:
 ефективність наглядової діяльності підрозділу внутрішнього контролю
ТУ ДБР 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 корупційних та інших
правопорушень, вчинених працівниками ТУ ДБР, результати їх розгляду,
притягнення винних до відповідальності.
Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР з питань
забезпечення законності, справедливості, неупередженості, незалежності і
персональної відповідальності кожного працівника є:
 кількість дій працівників ТУ ДБР, 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.
Критеріями оцінки ефективності діяльності ТУ ДБР 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
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держави, а також захисту прав людини та основоположних свобод під час
здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення досудового
розслідування, є:
 своєчасне реагування на порушення законності під час виконання ТУ ДБР
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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