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Шановні
співвітчизники!

Протягом всієї своєї історії український
народ прагнув досягти мирного, щасливого життя на своїй землі, в своїй державі,
в своїй родині. Досягнення незалежності
та найкращого рівня життя – це одвічне прагнення українців. На цьому шляху
Україна пройшла всі випробування і етапи
становлення сучасної демократичної держави, в якій справедливість і захист прав
людини гарантовані Конституцією.
У сучасному світі український народ
прагне зайняти своє місце і пишатися
своїм життям. Суспільство усвідомлює
необхідність швидкого та якісного покращення стандартів життя та захисту
прав громадян, тому вимагає створення
сучасної та ефективної правоохоронної
системи. Створення Державного бюро
розслідувань як сучасного правоохоронного органу – ще один елемент розвитку і становлення демократичного суспільства в Україні. Головним завданням
Державного бюро розслідувань є запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, вчинених
високопосадовцями, суддями та працівниками правоохоронних органів, а також
військових злочинів. Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах
відкритості та прозорості для суспільства,
демократичного цивільного контролю,
підзвітності і підконтрольності визначе-

ним законом державним органам.
Щира та потужна підтримка суспільством створення та становлення Державного бюро розслідувань - це найкраще
свідчення мудрості та високої свідомості
українців. Саме завдяки цьому початок
роботи Державного бюро розслідувань
став найефективнішим в сучасній історії України. Всього за рік своєї фактичної
діяльності Державне бюро розслідувань
перетворилось на потужний правоохоронний орган, який користується високим рівнем довіри громадян. І це лише
початок.
Завдяки підтримці держави, суспільства та міжнародних партнерів Державне бюро розслідувань має можливість
сформувати професійну і свідому команду однодумців, які здатні та прагнуть
виправдати цю високу довіру, а також
забезпечити працівників оснащенням на
рівні сучасних міжнародних стандартів.
Впевнений, що діяльність Державного
бюро розслідувань виправдає найбільші
сподівання суспільства на встановлення
справедливості і безумовний захист прав
людини та стане ефективним інструментом забезпечення верховенства права,
як одного із чинників успішного розвитку
демократичної держави Україна.
Дякую за щиру підтримку та довіру!
Денис КЕРМАН
Директор Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у м. Мелітополі
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ПЕРШИЙ РІК СТАНОВЛЕННЯ
Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополі (далі - ТУ ДБР у м. Мелітополі), поширює свою діяльність на Запорізьку, Херсонську області, Автономну Республіку Крим, місто Севастополь.

Як юридична особа ТУ ДБР у м. Мелітополі офіційно розпочало свою роботу з 02 серпня 2018
року.
26 листопада 2018 року Директором Державного бюро розслідувань затверджено Положення про ТУ ДБР у м. Мелітополі та Річну програму діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі на 2018-2019
роки.
26 листопада 2018 року призначено заступника Директора - начальника Слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Богдана Чегіля.

27 листопада 2018 року склали присягу на вірність народу України та приступили до роботи 25 слідчих ТУ ДБР у м. Мелітополі.
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11 грудня 2018 розпочато досудове розслідування першого кримінального провадження,
відомості про яке внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань слідчими ТУ ДБР у
м. Мелітополі.
Відправною точкою для початку роботи ТУ
ДБР у м. Мелітополі стало отримання приміщення за адресою: м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89, яке повністю відповідає вимогам для
розміщення слідчих та оперативних підрозділів, належного облаштування та підключення
до мережі Інтернет та відповідних комунікацій.

В той же час, у зв’язку із тим, що ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснює свою діяльність на території декількох областей, нагальним постало питання розміщення слідчих підрозділів в обласних центрах.
Так, з цією метою отримано в користування
приміщення за адресами: м. Херсон, вул. Комкова,
76-б та м. Запоріжжя, вул. Вінтера, 40. Це дозволило розмістити постійно діючі групи слідчих, що
сприяло значному прискоренню роботи на території Херсонської та Запорізької областей.
Створення представництв у обласних центрах
сприяло підвищенню ефективності діяльності
ТУ ДБР у м. Мелітополі, швидкому реагуванню на
повідомлення про вчинення злочинів, забезпечило можливість якісного проведення невідкладних
слідчих дій.
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Структура ТУ ДБР у м.Мелітополі
станом на 01 жовтня 2019 року
Керівництво
Директор

Заступник Директора-начальник
Слідчого управління

Заступник Директора

Слідче управління
Перший слідчий відділ

Другий слідчий відділ

Третій слідчий відділ

(відділ з розслідуваня
злочинів у сфері службової
діяльності та корупції)

(відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів
та у сфері правосуддя)

(відділ з розслідування військових злочинів)

Оперативні підрозділи
Відділ супроводження оперативними підрозділами
досудових розслідувань

Відділ оперативних
розробок

Відділ інформаційноаналітичної розвідки

Інші структурні підрозділи:
– Сектор організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення;
– Сектор режимно-секретної роботи та захисту інформації;
– Сектор документального забезпечення;
– Сектор матеріально-технічного забезпечення;

– Сектор договірної роботи та правового забезпечення;
– Сектор кадрової роботи та державної служби;
– Фінансово-економічний Cектор;
– Спеціаліст по зв’язкам з громадськістю та ЗМІ.
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Так, з метою оптимізації роботи органу досудового розслідування ТУ ДБР у м. Мелітополі
визначено місцезнаходження органу досудового розслідування - Слідчого управління ТУ ДБР
у м. Мелітополі за адресою: місто Мелітополь,
вул. Індустріальна, 89 та в окремому приміщенні
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 76-б.

відним наказом ТУ ДБР у м. Мелітополі визначено відповідальних осіб за зберігання речових
доказів, запроваджено облік речових доказів.

У листопаді 2018 року слідчі відділи ТУ ДБР у
м. Мелітополі були об’єднані у Cлідче управління
ТУ ДБР у м. Мелітополі, що дозволило створювати групи із слідчих різних відділів та підвищити
ефективність досудового розслідування кримінальних проваджень.
З метою належної організації діяльності
ТУ ДБР у м. Мелітополі затверджено Положення
про Слідче управління ТУ ДБР у м. Мелітополі, Положення про оперативні та інші підрозділи ТУ ДБР
у м. Мелітополі (всього- 10).
Для всіх працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі
розроблені та затверджені посадові інструкції.
Розроблено, погоджено з Директором Державного бюро розслідувань та видано наказ про
розподіл обов’язків керівництва ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Налагоджено роботу з питань режимно-секретної роботи та охорони інформації, цивільного
захисту, охорони праці, використання автотранспорту, технічного обладнання, захисту інформації, договірної роботи в ТУ ДБР у м. Мелітополі та
інше.
Завершено комплекс організаційних заходів з
питань діловодства. Розроблено та затверджено
Інструкцію з діловодства в ТУ ДБР у м. Мелітополі. Розроблено, погоджено з архівною службою
Мелітопольської міської ради та затверджено номенклатуру справ ТУ ДБР у м. Мелітополі. На даний час здійснюється робота з обладнання архіву
ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Вжито ряд організаційних та практичних заходів з реалізації вимог кримінального процесуального законодавства та нормативно–правових
актів щодо зберігання речових доказів стороною
обвинувачення, а саме облаштовано спеціальне
приміщення (кімнату зберігання доказів), відпо-

Для забезпечення конституційних прав і
процесуальних гарантій затриманих за підозрою у вчиненні злочинів відповідним наказом
ТУ ДБР у м. Мелітополі визначено відповідальних осіб за перебування затриманих у ТУ ДБР
у м. Мелітополі, заведено журнал, в якому обліковуються дані про затриманих та час затримання.
З метою удосконалення обліку, руху, зберігання матеріалів кримінальних проваджень, запобігання розголошенню відомостей досудового розслідування та забезпечення ефективної
організації роботи Cлідчого управління розроблено та затверджено Інструкцію з організації
обліку, руху, зберігання матеріалів досудового
розслідування у кримінальному провадженні.
Вжито вичерпних заходів щодо початку
роботи та належної поточної діяльності режимно-секретного підрозділу. Отримано спеціальний дозвіл СБ України на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
Розроблено та затверджено всю необхідну документацію. Забезпечено належне функціонування підрозділу.
Надано допуск та доступ до державної таємниці працівникам ТУ ДБР у м. Мелітополі відповідно до номенклатури посад, перебування на
яких потребує їх оформлення.
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З метою належного матеріально-технічного
забезпечення ТУ ДБР у м. Мелітополі проведено комплекс заходів по організації закупівель за
державні кошти товарів, робіт та послуг.
Затверджено склад та Положення про тендерний комітет, Порядок організації договірної
роботи в ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Закупівлі в ТУ ДБР проводяться відповідно до
Річного плану закупівель та додатку до нього у
встановлені терміни та в передбачених обсягах.

Розпочато і триває побудова ІТ-інфраструктури, яка відповідає сучасним
міжнародним стандартам та забезпечує
ефективну реалізацію завдань, покладених на ТУ ДБР у м. Мелітополі. Придбано в
необхідній кількості персональні комп’ютери, програмне забезпечення, у тому
числі антивірусне, БФП, плотер, комутатори, сервер, серверна шафа та блок безперервного живлення. Триває побудова
структурованої кабельної системи.

Упродовж 2018-2019 років забезпечено
укладення та виконання 217 договорів на суму
11 573 025 грн.
Отримано проектно-кошторисну документацію та оголошено відкриті торги щодо реконструкції приміщень ІІІ поверху та капітального
ремонту І-ІІ поверху основної будівлі ТУ ДБР у
м. Мелітополі.
Проводяться роботи по ремонту будівлі у
м. Херсон, вул. Комкова, 76-б.
Економічна ефективність закупівель через
систему «Prozzoro» в 2019 році в ТУ ДБР у м. Мелітополі складає 1 417 777 грн.
Спеціалізовані транспортні засоби, які прийнято від центрального апарату ДБР (всього 4),
перереєстровано та поставлено на облік у Територіальному сервісному центрі № 2343 МВС
України у Запорізькій області.

Службові кабінети працівників ТУ ДБР у
м. Мелітополі обладнано меблями, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, кондиціонерами, електричними побутовим приладами
тощо. Встановлено телефонний зв’язок та
Інтернет-мережу.
Таким чином, в ТУ ДБР у м. Мелітополі створено комфортні умови для роботи
працівників. Робота над поліпшенням умов
праці продовжується з урахуванням майбутнього поповнення штату працівників.

Крім цього, ТУ ДБР у м. Мелітополі оголошено
про закупівлю ще 5 спеціалізованих службових
автомобілів.
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Запорукою успішного виконання завдань, покладених на ТУ ДБР у м. Мелітополі, є формування
команди професійних працівників, здатних ефективно і доброчесно виконувати свою роботу.

Відповідно до штатного розпису в ТУ ДБР у
м. Мелітополі 115 штатних одиниць, на які призначено 59 працівників (з яких 51 державний службовець та 8 службовців, що виконують функції з обслуговування).

Розподіл працівників за віковими групами
до 35 років

36-55 років

старше 55 років

25

33

1

Гендерне представництво
Загальна кількість працівників ТУ ДБР у м.Мелітополі – 59

Чоловіки

45

59

14

Жінки
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Відбір кандидатів на посади в ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється Конкурсними комісіями ДБР.
ТУ ДБР у м. Мелітополі забезпечено швидке
та ефективне проведення спеціальних перевірок
осіб, які претендували на зайняття посад в ТУ ДБР
у м. Мелітополі відносно 42 кандидатів, рекомендованих до призначення на посади Конкурсною
комісією № 2.
На даний час проводиться спеціальна перевірка 11 кандидатів, рекомендованих до призначення
на посади Внутрішньою конкурсною комісією.

Своєчасно підготовлено та направлено до центрального апарату ДБР завдання для проведення
психофізіологічного дослідження із застосуванням
поліграфа для осіб, які претендують на призначення на посади відносно 34 кандидатів.
У ТУ ДБР у м. Мелітополі один працівник, який
не має досвіду практичної роботи за спеціальністю,
проходить стажування.
Разом з тим, з числа працівників ТУ ДБР у
м. Мелітополі 38 мають одну повну вищу освіту, 18
дві (і більше) повні вищі освіти, 3 працівники мають
професійно-технічну освіту.

Освіта працівників ТУ ДБР у м.Мелітополі
працівники, які мають одну повну вищу освіту

38
працівники, які мають дві та більше повні вищих освіти

18
прцівники, які мають професійно-технічну освіту
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Працівники ТУ ДБР у м. Мелітополі проходять
обов’язкове підвищення кваліфікації. У звітному
періоді 26 працівників пройшли підвищення кваліфікації та заплановано у 2019 році направлення
на навчання ще 10 працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Для підвищення кваліфікації шляхом навчання
на короткострокових семінарах до ТУ ДБР у м. Мелітополі запрошувались сторонні спеціалісти.
Особлива увага приділяється удосконаленню
працівниками своїх професійних навичок і постійному особистому розвитку. У ТУ ДБР у м. Мелітополі організовано систематичне проведення
занять (всього проведено - 31), на яких доводяться до відома керівників, працівників та слідчих
ТУ ДБР у м. Мелітополі нові нормативно-правові
акти, які прийняті, введені в дію, змінені чи скасовані, наявну судову практику Верховного Суду та
Європейського суду з прав людини.
Заняття проводять начальники відділів та

завідувачі секторів, слідчі, працівники ТУ ДБР у
м. Мелітополі з власної ініціативи з метою забезпечення комунікаційної взаємодії, самоорганізації
та самонавчання. До занять долучались спеціалісти «Центру освіти дорослих «Перший».
Представники Запорізької обласної державної адміністрації провели короткостроковий семінар-тренінг з державними службовцями з питань,
пов’язаних із гендерною політикою, забезпеченням, охороною, захистом прав та інтересів осіб з
інвалідністю.
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КРИМІНАЛЬНІ
ПРОВАДЖЕННЯ

Притягнення винних до відповідальності,
незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси
Мета Державного бюро розслідувань
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Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини,
віднесені до підслідності ДБР
Слідчі слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі відповідно до вимог ч.4 ст. 216 КК України здійснюють
досудове розслідування злочинів, вчинених високопосадовцями, працівниками правоохоронних органів, суддями, службовими особами НАБУ, керівником та прокурорами САП (за виключенням злочинів,
віднесених до підслідності НАБУ), а також особами, які вчинили військові злочини.

Відповідно до підслідності у складі Слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі
функціонують слідчі відділи за напрямами

розслідування злочинів у сфері
службової діяльності та корупції

розслідування злочинів, вчине- розслідування військових
них працівниками правоохорон- злочинів
них органів та у сфері правосуддя

Слідчі отримали доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а начальники слідчих відділів та їх заступники, крім того, отримли доступ
до Єдиного реєстру судових рішень, Єдиного реєстру нерухомого майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
Слідчим надано допуск та доступ до державної
таємниці відповідно до номенклатури посад, перебування на яких потребує їх оформлення.
На забезпечення виконання основних завдань,
які поставлені перед Державним бюро розслідувань, пріоритетним залишається забезпечення
права осіб на звернення щодо подачі заяв і повідомлень про злочини.

німні повідомлення, якщо така інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані
про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені, та безпосереднє
внесення відомостей щодо них до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У період з 27 листопада 2018 року по 1 жовтня
2019 року слідчими розглянуто 2592 звернення
громадян, у тому числі 187 заяв про вчинення
злочинів, які було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для зручності та оперативного звернення осіб
із відповідними повідомленнями створено спеціальну телефонну лінію, електронні скриньки.
Слідчими кожен день здійснюється особистий
прийом громадян, під час якого розглядаються та
вирішуються по суті заяви та повідомлення про
кримінальні правопорушення, в тому числі ано-
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Звернення громадян

2018

2019

176

2416

Заяви

157

2216

Скарги

14

142

Пропозиції

0

0

Депутатські звернення та запити (місцевих та обласних рад, НДУ)

5

58

170

1965

Усього звернень

З них:

Усього надійшло звернень
поштою

2

9

80

498

з Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України, Національного
антикорупційного бюро України

7

191

з ДБР

18

324

з інших органів влади

17

246

безпосередньо від
громадян

46

697

5

281

Керівництвом

0

7

іншими працівниками

5

274

1

170

0

79

1

91

0

61

З Верховної Ради України
з органів прокуратури

З них

Прийнято на особистому прийомі

З них

Прийнято звернень засобами телефонного зв’язку та з використанням мережі Інтернет
З них

Гаряча лінія
Електронні звернення

Колективні
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Кримінальні провадження

1728
усього
проваджень

368

124

1236 *

розслідується

скеровано
до суду

інше

* закрито, зупинено, об’єднано, передано за підслідністю іншим органам

У провадженні слідчих перебуває в середньому близько 30 кримінальних проваджень.
Найбільше у кримінальних провадженнях фігурують представники правоохоронних органів – 935. На
другому місці особи, які вчинили військові злочини – 592, судді – 109, високопосадовці – 5, інші - 87.

Кримінальні провадження відповідно до діяльності
службових осіб
Представники
правоохоронних органів

935

Особи, які вчинили
військові злочини

592

Судді
109
Високопосадовці
5

Зі скерованих до суду обвинувальних актів, 99 стосуються осіб, які вчинили військові злочини, 25 кримінальних проваджень - щодо працівників правоохоронних органів, а саме:

Представники правоохоронних органів
Національна поліція України
Державна фіскальна служба України
Державна прикордонна служба України
Національна гвардія України
Державна кримінально-виконавча служба України
Державна митна служба України
Інші

25
13
3
1
2
2
2
2

Стосовно 51 особи набрали законної сили обвинувальні вироки суду. Виправдувальні вироки
відсутні.
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Крім того, слідчими прийнято рішення про зупинення досудового слідства у 483 кримінальних провадженнях, з них 482 провадження за підозрою 1074 осіб зупинено у зв’язку з оголошенням у розшук
підозрюваного (у переважній більшості за скоєння військових злочинів).

Зупинені кримінальні провадження
Усього проваджень
483

За підозрою
1074 осіб

Оголошено підозри
У результаті проведеного досудового розслідування 151 особі у 143 кримінальних провадженнях
оголошено про підозру у скоєнні злочинів, з яких
124 за скоєння тяжких злочинів та 2 за скоєння особливо тяжких злочинів, у тому числі:
3- за попередньою змовою групою осіб закінченого
замаху на умисне вбивство на замовлення;
1 - розбійного нападу;
3 - вимагання;
2- спричинення тяжких тілесних ушкоджень;
2 - перевищення службових обов’язків, пов’язаних
із спричиненням потерпілому тілесних ушкоджень;
1 - завідомо незаконне затримання;
1 - винесення суддею завідомо неправосудного
рішення;
1 - порушення правил безпеки дорожнього руху,
що спричинило загибель кількох осіб;
9 - за фактами отримання неправомірної вигоди;
2 - зловживання впливом, та інші.
В порядку статті 208 КПК України затримано
29 осіб, відносно яких слідчими до суду подано
клопотання про обрання запобіжних заходів у
вигляді тримання під вартою.
Судом обрано запобіжний захід у вигляді:
15 - тримання під вартою з можливістю внесення
застави;
5 - тримання під вартою без можливості внесення застави;
7 - домашній арешт;
2 - особисте зобов’язання.
Загальна сума внесеної застави склала 1 641 205 грн.
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Один із пріоритетних напрямів у роботі ТУ ДБР у м.Мелітополі – розслідування фактів порушення прав людини під час роботи правоохоронних органів.
Зокрема здійснюється досудове розслідування у:

2

провадженнях за ознаками катування (ст. 127 Кримінального кодексу
України)

144

провадженнях за ознаками перевищення влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2, 3 ст. 365
Кримінального кодексу України)

У 2 кримінальних провадженнях вже завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальні акти відносно 2 правоохоронців.

Відомості про розмір збитків і шкоди,
кошти і майно
Сума збитків, завданих злочинами, у кримінальних провадженнях, в яких досудове розслідування
закінчено слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Мелітополі, дорівнює 456 000 грн.
Вказані кримінальні провадження у звітний період скеровано до суду.
Збитки відшкодовані у повному обсязі під час
проведення досудового розслідування.
Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях судом
було задоволено клопотання слідчих Слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі про арешт
нерухомого майна на загальну суму
понад
108 млн грн.

За рішенням суду кошти та інше майно, одержане внаслідок вчинення злочинів, віднесених до підслідності ДБР – не конфісковувалися, в тому числі кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи
пільг на користь держави не стягувались. Кошти та інше майно з-за кордону не повертались.
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Оперативний супровід
ТУ ДБР у м. Мелітополі розпочало свою роботу
наприкінці 2018 року з власними оперативними
підрозділами: відділом оперативних розробок та
відділом супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань. Керівники цих відділів
були призначені, однак штат відділів тривалий час
залишається неукомплектованим. Причина полягала в технічних помилках законодавця.
Лише 16 травня 2019 року Законом України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» №5395-д розширено повноваження органів

ДБР, а саме надано можливість здійснення оперативно-розшукової діяльності та внесено до переліку посад оперуповноваженого, що дозволило оголосити конкурс на посади оперативних працівників.
Станом на 01 жовтня 2019 року в ТУ ДБР у м. Мелітополі немає власних оперативно-розшукових
справ.
Керівниками оперативних підрозділів ТУ ДБР у
м. Мелітополі проведено роботу по налагодженню
взаємодії оперативних і слідчих підрозділів ТУ ДБР у
м.Мелітополі та з оперативними підрозділами інших
правоохоронних органів.

Таким чином, в провадженнях слідчих ТУ ДБР у м. Мелітополі оперативний супровід в значній мірі здійснювався:
Управліннями внутрішньої безпеки в Запорізькій та Херсонській областях Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції України;
Управліннями захисту економіки в Запорізькій та Херсонській областях Департаменту
захисту економіки Національної поліції України;
Управліннями Служби безпеки України в Запорізькій та Херсонській областях, АР Крим;
Управліннями внутрішньої безпеки Головних управлінь Державної фіскальної служби
України в Запорізькій та Херсонській областях;
Азово-Чорноморським регіональним управлінням Державної прикордонної служби
України;
Запорізьким та Херсонським зональними відділами Військової служби правопорядку.
Керівниками оперативних підрозділів ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється оперативне супроводження 27 кримінальних проваджень, виконано 51 доручення слідчих.
Також за результатами вивчення та аналізу наявної інформації, в тому числі з відкритих джерел, підготовлено та направлено 22 ініціативних матеріали, які стали підставою як для внесення відомостей в
Єдиний реєстр досудових розслідувань, так і для перевірки слідчими в рамках існуючих кримінальних
проваджень.

17

Звіт про діяльність ТУ ДБР у м.Мелітополі за 2018-2019 роки

ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ
Одним з основних принципів діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі є відкритість і прозорість його роботи
для суспільства та демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законодавством 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.

Взаємодія з органами прокуратури
та правоохоронними органами
ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється співпраця
та обмін інформацією з оперативними підрозділами
Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України та інших
правоохоронних органів.
Налагоджено активну взаємодію з такими правоохоронними органами:
Управліннямм захисту економіки Департаменту
захисту економіки Національної поліції України в
Запорізькій і Херсонській областях, Управліннями
Служби безпеки України в Запорізькій і Херсонській
областях та АР Крим, Управлінням внутрішньої безпеки Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби та Відділами внутрішньої безпеки
Південно-Східного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань (поширює свою діяльність на території Дніпропетровської,
Донецької та Запорізької областей) та Південного
міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань (поширює свою діяльність
на території Одеської, Миколаївської та Херсонської
областей), Управліннями внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Запорізькій і Херсонській областях

та АР Крим, оперативними підрозділами Державної
прикордонної служби України.
Під головуванням керівництва ТУ ДБР у м. Мелітополі проведено 7 міжвідомчих нарад з керівниками
правоохоронних органів, які поширюють свою діяльність на Запорізьку, Херсонську області, АР Крим
та м. Севастополь.
Також, здійснюється співпраця із органами судової влади, а саме Мелітопольським міськрайонним
судом Запорізької області, Запорізьким та Херсонським апеляційними судами, що забезпечує належний розгляд відповідних клопотань слідчих у кримінальних провадженнях та об’єктивний розгляд
скарг на дії слідчих.
Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких проводять слідчі Слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюють Генеральна прокуратура України,
прокуратури Запорізької та Херсонської областей,
прокуратура Автономної Республіки Крим, Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного
регіону України, Військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України та Військова прокуратура Південного регіону України.

Взаємодія з державними органами та органами місцевого
самоврядування
Відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”
умови і порядок обміну інформацією між ДБР та іншими державними органами регулюються спільними нормативно-правовими актами.
Практична робота здійснюється відповідно до переліку меморандумів (угод, договорів) з питань співробітництва та обміну інформацією, укладених ДБР
з органами державної влади, навчальними закладами, науково-дослідними установами та Консультативною місією Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.
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Безпосередньо ТУ ДБР у м. Мелітополі відповідно до повноважень укладено меморандуми про
співпрацю та взаємодію з Регіональним центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Херсонській області, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Донецькій та Запорізькій областях.
ТУ ДБР у м. Мелітополі зареєстровано в усіх державних установах відповідно до чинного законодавства.

Налагоджено дієву співпрацю з органами місцевого самоврядування.
Херсонською міською радою передано в користування приміщення за адресою: м. Херсон,
вул. Комкова, 76-Б.

Мелітопольською міською радою передано в
користування будівлю за адресою: м. Мелітополь,
вул. Індустріальна, 89.

Від Запорізької міської ради отримано в користування нежитлове приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вінтера, 40.

Мелітопольська міська рада, як власник будівлі,
здійснила значний обсяг поточного ремонту частини приміщень.

Співпраця з науковими установами
та закладами вищої освіти
ТУ ДБР у м. Мелітополі співпрацює з закладами
освіти, які проводять навчання державних службовців з підвищення кваліфікації за професійними
програмами, а саме:
- Державним закладом післядипломної освіти
«Академія фінансового моніторингу» (проведено
навчання 16 державних службовців);
- Дніпропетровським регіональним інститутом
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (проведено навчання 10 державних службовців).

У 2019 році заплановано проведення навчання ще 10 державних службовців.
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Міжнародні контакти
В ТУ ДБР у м. Мелітополі визначені особи, відповідальні за міжнародне співробітництво.
Директор та слідчі ТУ ДБР у м. Мелітополі
29 травня 2019 року взяли участь у зустрічі в
центральному апараті ДБР з європейськими
експертами в межах проекту Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів
прав людини в Україні».
17 травня 2019 року представники ТУ ДБР у
м. Мелітополі взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Азовські правові читання – 2019», присвяченій проблемним питанням
кримінального права та процесу.
21 червня 2019 року слідчі Слідчого управління ТУ
ДБР у м. Мелітополі взяли участь у ІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Державне бюро
розслідувань: досвід становлення», яка відбулась
в Національному університеті «Одеська юридична
академія».

Співпраця з громадськістю
ТУ ДБР у м. Мелітополі активно співпрацює з провідними експертами, активістами, лідерами громадської думки регіону.

блічну інформацію, 1 запит виключено з обліку та
розглянуто в порядку, передбаченому Законом
України «Про звернення громадян».

З метою налагодження взаємодії з громадськими організаціями 10 липня 2019 року між ТУ ДБР у
м. Мелітополі та Громадською спілкою «Спільне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший» укладено меморандум про співпрацю.

За результатами розгляду усіх запитів надано інформацію та відповідні роз’яснення.

Так, у рамках співпраці, представники Громадської
спілки «Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший» провели короткостроковий семінар-тренінг з державними службовцями з питань
реалізації державної політики у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції.
В ТУ ДБР у м. Мелітополі забезпечено надання інформації згідно із Законом України «Про доступ до
публічної інформації». За звітний період на адресу
ТУ ДБР у м. Мелітополі надійшло 17 запитів на пу-
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Організовано та забезпечено проведення прийому громадян щоденно черговим слідчим та особистого прийому громадян керівництвом ТУ ДБР у
м. Мелітополі відповідно до затвердженого графіку.
Для запису на особистий прийом використовується
відповідний номер телефону та адреса електронної
пошти. Облаштовано кімнату прийому громадян.
З метою реалізації прав громадян звертатися до
органів державної влади, посадових осіб відповідно
до їх функціональних обов’язків, з заявою або клопотанням щодо реалізації їх соціально-економічних,

політичних та особистих прав і законних інтересів,
в ТУ ДБР у м. Мелітополі функціонує телефон «гарячої лінії», електронна система прийняття звернень
громадян та повідомлень про скоєння кримінальних
правопорушень, підслідних ДБР, а також тих, що готуються.
Проводиться широке інформування громадян регіону про наявність вакансій, оголошення відкритих
конкурсів на посади до ТУ ДБР у м. Мелітополі через засоби масової інформації та у соціальній мережі Facebook.

Співпраця зі ЗМІ
За рік керівництво ТУ ДБР у м. Мелітополі дало 5
інтерв’ю. Директор ТУ ДБР у м. Мелітополі провів 2
підсумкові брифінги за результатами роботи у звітних періодах.
На офіційному вебсайті ДБР розміщено 30 матеріалів про результати діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі, на офіційній сторінці ТУ ДБР у м. Мелітополі
- 67 матеріалів, які в подальшому поширено через загальнодержавні та регіональні ЗМІ та інтернет-видання. Активно використовується офіційна
сторінка ДБР у Facebook, яка стала популярною
площадкою для розповсюдження інформації.
З метою забезпечення відкритості та прозорості
своєї діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі регулярно
інформує суспільство про свою діяльність через
засоби масової інформації, вебсайт тощо.

Налагоджено співпрацю з регіональними ЗМІ,
розроблено медіа-карту. Здійснюється постійна
розсилка відкритої інформації представникам ЗМІ
Запорізької та Херсонської областей.

У разі проведення слідчих дій, затримання та
успішної реалізації суспільно важливих кримінальних проваджень керівництво ТУ ДБР у м. Мелітополі, начальники слідчих відділів надають представникам ЗМІ відео- і аудіо- коментарі, інтерв’ю,
готуються прес-релізи, текстові матеріали, надаються офіційні повідомлення про результати правоохоронної діяльності, роз’яснення та інформації
з фотоматеріалами для формування позитивного
іміджу ДБР.
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Виконання кошторису
ТУ ДБР у м. Мелітополі як розпорядник бюджетних
коштів у 2018-2019 роках здійснювало свою діяльність у межах однієї бюджетної програми – 6421010
«Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань».
У 2018 році ТУ ДБР у м. Мелітополі були затверджені бюджетні призначення за КПКВК 6421010
«Забезпечення діяльності Державного бюро розслі-

дувань» у сумі 10 888 136,00 грн. Касові видатки за
звітний період склали 8 818 856,65 грн, що складає
81% виконання кошторису. Відхилення відбулись
за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
(фактична чисельність станом на 01 січня 2019 року
склала 42 одиниці, штатна чисельність ТУ ДБР у
м. Мелітополі складає 115 одиниць).

Надходження та використання коштів загального фонду
у 2018 році
План
(грн.)

Касове виконання
(грн.)

Усього

10888136

8818856

Заробітна плата

4049481

2521137

Нарахування на оплату
праці

890886

547991

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2334905

2334207

Оплата послуг (крім комунальних)

1209751

1129417

Видатки на відрядження

72851

36289

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

264000

185936

1962

630

1974300

1973249

90000

90000

Найменування

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Реконструкція та
реставрація
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У 2019 році кошторисом ТУ ДБР у м. Мелітополі передбачено 62 282 600,00 грн, касові видатки станом
на 01 жовтня 2019 року склали 31 692 924,36 грн, що складає 51% виконання кошторису

Надходження та використання коштів загального фонду
у 2019 ороці
План
(грн.)

Касове виконання
(грн.)

Усього

62282600

31692924

Заробітна плата

31404000

22342757

Нарахування на оплату
праці

6830900

4330050

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5372500

1690640

Оплата послуг (крім комунальних)

2860300

1190821

Видатки на відрядження

310100

147513

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

720600

442201

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку

53000

10000

Найменування

Інші поточні видатки

10000

0

Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

6350000

1423942

Капітальний ремонт інших
об’єктів

3172200

90000

Реконструкція та
реставрація

5199000

25000

Бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету ТУ ДБР у м. Мелітополі в 2018-2019
роках не передбачалися.
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СТАН ВИКОНАННЯ РІЧНОЇ ПРОГРАМИ
НА 2018-2019 роки
Пункт програми

Виконання

Отримано від Мелітопольської міської ради та укладено договір оренди будівлі за адресою: м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89. Зазначена будівля
повністю задовольняє потреби ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Отримання адміністративних приміщень, які забез- Для постійного представництва у м. Херсоні від
печать потреби ТУ ДБР у м.Мелітополі, в тому числі, Херсонської міської ради отримано в оренду приміслідчих та оперативних підрозділів
щення за адресою: м. Херсон, вулиця Комкова, 76-б.
Від Запорізької міської ради для постійного представництва в м. Запоріжжя отримано в користування приміщення за адресою: м. Запоріжжя,
вул.Вінтера, 40.
Розроблено та затверджено Положення про ТУ ДБР
у м. Мелітополі. Розроблено та затверджено ПолоРозробити положення про ТУ ДБР у м. Мелітополі
ження про Слідче управління ТУ ДБР у м. Мелітота його структурні підрозділи
полі, Положення про структурні підрозділи ТУ ДБР
у м. Мелітополі (всього-10).
Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства в ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Державним бюро розслідувань затверджено ІнРозробити порядок реєстрації, оброблення, збері- струкцію про порядок ведення обліку, зберігання,
гання та знищення інформації, отриманої ТУ ДБР у використання і знищення документів та інших мам. Мелітополі
теріальних носіїв інформації, що містять службову
інформацію у центральному апараті Державного
бюро розслідувань та його територіальних органах.
З питань основної діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі
видано 115 наказів та 16 розпоряджень. Затверджені
положення та інструкції з питань режимно-секретРозроблення документів з питань організації робоної роботи та охорони інформації, цивільного захити ТУ ДБР у м. Мелітополі
сту, охорони праці, використання автотранспорту,
технічного обладнання, захисту інформації, договірної роботи в ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Налагоджено
роботу
режимно-секретного
підрозділу. Отримано спеціальний дозвіл СБ УкраїРозроблення інструкції щодо порядку функціону- ни на провадження діяльності, пов’язаної з державвання режимно-секретного підрозділу
ною таємницею. Розроблено та затверджено всю
необхідну документацію. Забезпечено належне
функціонування підрозділу.
Розроблено, погоджено з Директором ДБР та виРозроблення наказу про розподіл обов’язків керівдано наказ про розподіл обов’язків керівництва
ництва ТУ ДБР у м. Мелітополі
ТУ ДБР у м. Мелітополі.
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Розробити посадові інструкції працівників ТУ ДБР у Розроблено та затверджено посадові обов’язки
м. Мелітополі
працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Складання річного кошторису на підставі відповід- Складено річні кошториси на 2018 та 2019 роки, які
них розрахунків, помісячного плану асигнувань для були подані у встановленому порядку до МелітоТУ ДБР у м. Мелітополі
польського управління ДКСУ у Запорізькій області.
Затвердження ТУ ДБР у м. Мелітополі як розпорядника бюджетних коштів і подання відповідної
документації до Мелітопольського управління Державної казначейської служби України у Запорізькій
області

Отримано Довідку про включення розпорядника
бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів від
12.09.2018 № 91076

Визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення належного рівня функціонування ТУ ДБР у м. Мелітополі як розпорядника
бюджетних коштів

Річними кошторисами на 2018 та 2019 роки, затвердженими ДБР, визначені обсяги фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення належного
рівня функціонування ТУ ДБР у м. Мелітополі.

Затверджено склад та Положення про тендерний
комітет, Порядок організації договірної роботи в
ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Закупівлі в ТУ ДБР проведено відповідно до Річного
Проведення тендерних процедур закупівлі товарів, плану закупівель та додатку до нього у встановлені
робіт і послуг для забезпечення потреб ТУ ДБР у терміни та в передбачених обсягах.
м. Мелітополі
Упродовж 2018-2019 років забезпечено укладення
та виконання 217 договорів на суму 11 573 025 грн.
Економічна ефективність закупівель через систему «Prozzoro» в 2019 році в ТУ ДБР у м. Мелітополі
склала 1 417 777 грн.

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; – інформаційні бази даних тощо

Придбано в необхідній кількості персональні
комп’ютери, програмне забезпечення, в тому числі
антивірусне, БФП, плотер, комутатори, сервер, серверна шафа та блок безперервного живлення.
Триває побудова структурованої кабельної системи.
На виконання функцій Генерального державного
замовника Національної програми інформатизації,
з метою неухильного дотримання розпорядниками бюджетних коштів вимог бюджетного законодавства, надано до Державного агентства з питань
електронного урядування України техніко-економічні обґрунтування проектів ТУ ДБР у м. Мелітополі та отримано погодження з наданням позитивних експертних висновків.

Забезпечено швидке проведення спеціальної перевірки відносно 42 кандидатів, рекомендованих до
призначення на посади Конкурсною комісією № 2.
На даний час проводиться спеціальна перевірка 11
Проведення спеціальних перевірок осіб, які претенкандидатів, рекомендованих до призначення на подують на зайняття посад в ТУ ДБР у
сади Внутрішньою конкурсною комісією.
м. Мелітополі
Підготовлено та направлено до центрального апарату ДБР завдання для проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
для осіб, які претендують на призначення на посади
відносно 34 кандидатів.
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У ТУ ДБР у м. Мелітополі один працівник, який не
має досвіду практичної роботи за спеціальністю
Стажування в ТУ ДБР у м. Мелітополі строком від проходить стажування.
шести місяців до одного року
Питання щодо подальшої роботи у ТУ ДБР у м. Мелітополі, працівником, що проходить стажування
буде вирішуватись за його результатами.
Протягом звітного періоду в ТУ ДБР у м. Мелітополі
організовано проведення 31 заняття, на яких довеСумлінне та систематичне підвищення кваліфікації, дено до відома керівників, працівників та слідчих ТУ
удосконалення працівниками своїх професійних ДБР у м. Мелітополі нові нормативно правові акти, які
навичок і постійний особистий розвиток
прийняті, введені в дію, змінені чи скасовані, наявну
судову практику Верховного Суду та Європейського
суду з прав людини.
У звітному періоді 26 працівників пройшли підвищення кваліфікації. У 2019 році заплановано навчання ще 10 працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі.
Для підвищення кваліфікації шляхом навчання на
короткострокових семінарах до ТУ ДБР у м. Мелітополі запрошувались сторонні спеціалісти.
У липні 2019 року представниками Запорізької обласної державної адміністрації в ТУ ДБР у м. МелітоПроходження працівниками обов’язкового підви- полі проведено короткостроковий семінар-тренінг
щення кваліфікації, не рідше одного разу на два з державними службовцями з питань, пов’язаних із
роки
гендерною політикою; забезпеченням, охороною та
захистом прав та інтересів осіб з інвалідністю.
У липні 2019 року представниками громадської
спілки «Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший» в ТУ ДБР у м. Мелітополі, проведено короткостроковий семінар-тренінг з державними службовцями з питань реалізації державної
політики у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції.
Для вирішення проблеми кадрового укомплектування ТУ ДБР у м. Мелітополі кваліфікованими
Постійне широке інформування громадян регіону фахівцями проводиться інформування громадян
про наявність вакансій, оголошення відкритих кон- регіону про наявність вакансій, оголошення відкрикурсів на посади до ТУ ДБР у м. Мелітополі
тих конкурсів на посади до ТУ ДБР у м. Мелітополі
через засоби масової інформації та у соціальній мережі Фейсбук
Забезпечення доступу 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

Відповідні працівники ТУ ДБР у м. Мелітополі отримали доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, державної таємниці; начальники відділів та
їх заступники отримали доступ до Єдиного реєстру
судових рішень, Єдиного реєстру нерухомого майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
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Розроблено, погоджено з Управлінням СБ України
в Запорізькій області та затверджено Директором
ТУ ДБР у м. Мелітополі номенклатуру посад працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі, перебування на яких
Отримання допусків та дозволів до державної таєм- потребує оформлення допуску та надання доступу
ниці для відповідних посад у ТУ ДБР у м. Мелітополі до державної таємниці.
Надано допуск та доступ до державної таємниці
працівникам ТУ ДБР у м. Мелітополі відповідно до
номенклатури посад, перебування на яких потребує їх оформлення.
На офіційному вебсайті ДБР розміщено 30 матеріалів
про результати діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі, на
офіційній сторінці ТУ ДБР у м. Мелітополі - 67 матеріалів, які в подальшому поширено через загальнодержавні та регіональні ЗМІ та інтернет-видання. Активно
Систематичне інформування суспільства про ді- використовується офіційна сторінка ДБР у Facebook,
яльність ТУ ДБР у м. Мелітополі
яка стала популярною площадкою для розповсюдження інформації.
Налагоджено співпрацю з регіональними ЗМІ, розроблено медіа-карту. Здійснюється постійна розсилка
відкритої інформації представникам засобів масової
інформації Запорізької та Херсонської області.
З метою налагодження взаємодії з громадськиУрахування громадської думки, пропозицій громами організаціями 10.07.2019 року між ТУ ДБР у
дян та громадських організацій при обговоренні
м. Мелітополі та Громадською спілкою «Спільне
й ухваленні рішень з питань діяльності ТУ ДБР у
підприємство «Центр освіти дорослих «Перший»
м. Мелітополі
укладено меморандум про співпрацю.
Визначення відповідальної особи зі складу працівників ТУ ДБР у м. Мелітополі за висвітлення його
діяльності на офіційному вебсайті, сторінках в соціальних мережах за допомогою заяв, коментарів,
роз’яснень, інфографіки, презентацій, відео та фотоматеріалів тощо

У зв’язку з відсутністю спеціаліста по зв’язкам з громадськістю та ЗМІ визначено відповідальну особу,
яка розміщує інформацію про діяльність ТУ ДБР у
м. Мелітополі на офіційному вебсайті, сторінках в
соціальних мережах, в ЗМІ.

Визначено відповідальну особу, створено адресу електронної пошти для прийняття електронних запитів. За звітний період на адресу ТУ ДБР у
Надання інформації згідно із Законом України «Про
м. Мелітополі надійшло 17 запитів на публічну індоступ до публічної інформації»
формацію.
За результатами розгляду усіх запитів надано інформацію та відповідні роз’яснення.
17 травня 2019 року представники ТУ ДБР у
м. Мелітополі взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Азовські правові читання – 2019», присвяченої проблемним питанням
кримінального права та процесу.
Зустрічі з провідними експертами, активістами, лі21 червня 2019 року, слідчі Cлідчого управління
дерами громадської думки – участь у роботі кругТУ ДБР у м. Мелітополі взяли участь у ІІ Міжналих столів, дискусій, тощо
родній науково-практичній конференції «Державне бюро розслідувань: досвід становлення», яка
відбулась в Національному університеті «Одеська
юридична академія» .
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З метою забезпечення відкритості та прозорості своєї діяльності ТУ ДБР у м. Мелітополі через ЗМІ, на вебсайті тощо регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
Керівництвом ТУ ДБР у м. Мелітополі, начальниками слідчих відділів у разі проведення слідчих дій,
затримання та успішної реалізації суспільно важлиКомунікація керівництва та працівників ТУ ДБР у
вих кримінальних проваджень постійно надаються
м. Мелітополі з представниками ЗМІ за допомогою
відео і аудіо коментарі, інтерв’ю представникам
надання коментарів або інтерв’ю, участі у брифінЗМІ, проводяться оперативні брифінги і надаються
гах, прес-конференціях тощо
роз’яснення та інформації з фотоматеріалами для
формування позитивного іміджу ДБР.
Керівництво ТУ ДБР у м. Мелітополі дало 5 інтерв’ю.
Директор ТУ ДБР у м. Мелітополі провів 2 підсумкові прес-конференції за результатами роботи у звітних періодах.
Відповідно до затвердженого графіка проводиться
Організація та забезпечення проведення керівниц- особистий прийом громадян керівництвом ТУ ДБР у
твом ТУ ДБР у м. Мелітополі особистого прийому м. Мелітополі. Для запису на особистий прийом викогромадян
ристовуються відповідний номер телефону та адреса
електронної скриньки
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

Забезпечено функціонування телефону «гарячої
лінії», електронної системи прийняття звернень
громадян та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, а також тих,
що готуються.

Директор Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Мелітополі

Денис КЕРМАН
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