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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Територіальне управління Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Хмельницькому (далі - ТУ ДБР у м. Хмельницькому),
поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську,
Хмельницьку, Чернівецьку області.

ТУ ДБР у м. Хмельницькому розташоване за
адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28
(Офіс №1)
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Одночасно, частина працівників ТУ ДБР у м. Хмельницькому
працює за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 2
(Офіс №2)

КЕРІВНИЦТВО

Директор
Сергій ПАЛАТОВ
«Для мене, як для керівника територіального управління ДБР, важливим є утвердження принципів невідворотності покарання»
Призначено на посаду з 28.11.2018

Перший заступник директора
Сергій КУШНІР
«Здійснення неупередженого слідства
– першочергове завдання»
Призначено на посаду з 24.10.2018
Заступник директора
Олександр ЛИСИЙ
«Вважаю, що організацію створюють
люди, які в ній працюють, і завдання
керівника – сформувати команду професіоналів»
Призначено на посаду з 05.09.2018

5

СТРУКТУРА

Керівництво
Директор
Перший заступник
директора

Заступник
директора

Слідчі відділи слідчого управління

Від перших призначень до перших проваджень

- призначено
- вакантні

Перший
слідчий відділ

10

3
Усього осіб:

6

Другий
слідчий відділ

27

12

4

Третій
слідчий відділ

5

11
18

СТРУКТУРА

Оперативні підрозділи
Відділ супроводження
оперативними підрозділами
досудових розслідувань
1

11
Відділ
оперативних розробок

1

11
Відділ
інформаційно-аналітичної розвідки

5

Fiat justitia,
ne pereat mundus
Нехай здійсниться правосуддя,
щоб не загинув світ

Підрозділи
Сектор організаційно-адміністративного
та аналітичного забезпечення

2

Сектор режимно-секретної роботи та захисту інформації

1

Сектор документального забезпечення

4

1

Сектор матеріально-технічного забезпечення

8

2

Сектор кадрової роботи та державної служби

3

Фінансово-економічний сектор

3

Спеціаліст по зв’язкам з громадськістю та ЗМІ

1

Сектор договірної роботи та правового забезпечення

2

3
1

1
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СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Відповідно
до
статті
23
Закону
України
«Про Державне бюро розслідувань» ТУ ДБР у
м. Хмельницькому повідомляє наступну інформацію:

Статистичні дані про результати діяльності
ТУ ДБР у м. Хмельницькому станом на 01.10.19
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кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про
кримінальні
правопорушення,
віднесені
до
підслідності Державного бюро розслідувань

771

кількість оперативно-розшукових справ, заведених
ТУ ДБР у м. Хмельницькому та їх результативність

-

кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальні
акти
щодо
вчинення
ними
кримінальних
правопорушень,
віднесених
до
підслідності
Державного бюро розслідувань

424

кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили
обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними
кримінальних
правопорушень,
віднесених
до
підслідності Державного бюро розслідувань

114

кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили
виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними
відповідних кримінальних правопорушень

-

відомості про розмір збитків і шкоди, завданих
кримінальними правопорушеннями, віднесеними до
підслідності Державного бюро розслідувань, стан та
обсяги їх відшкодування (гривень)

357 000

відомості про стан та обсяги відшкодування збитків і
шкоди,
завданих
кримінальними
правопорушеннями, віднесеними до підслідності
Державного бюро розслідувань (гривень)

251 000

відомості про кошти та інше майно, одержані
внаслідок вчинення кримінальних правопорушень,
віднесених до підслідності Державного бюро
розслідувань, конфісковані за рішенням суду, а також
кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг
чи пільг, стягнені на користь держави, та
розпорядження ними (гривень)

-

відомості про кошти та інше майно, одержані
внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених
до підслідності Державного бюро розслідувань, які
було повернуто в Україну з-за кордону, та
розпорядження ними (гривень)

-

відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та
доходів
від
кримінальних
правопорушень,
віднесених до підслідності Державного бюро
розслідувань, та розпорядження ними (гривень)

468 000
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Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування злочинів,
вчинених високопосадовцями, працівниками правоохоронних органів, суддями (за виключенням злочинів, передбачених
підслідністю НАБУ), а також особами, які вчинили військові
злочини
Відповідно до підслідності кримінальних правопорушень створено три
слідчих підрозділи:

Перший слідчий відділ

Другий слідчий відділ

Третій слідчий відділ

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

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

(відділ з розслідування
військових злочинів)

більше

2300

досудових розслідувань перебувало у провадженні
слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому

З них досудових розслідувань кримінальних правопорушень:

1085

963

вчинених працівниками правоохоронних органів

вчинених військовими

з них 717

у сфері службової діяльності та корупції
Кримінальні провадження направлено за підслідністю:

1414

кримінальних проваджень надійшло з інших
органів до ТУ ДБР у м. Хмельницькому

153

кримінальних провадження направлено
за підслідністю до інших органів

Кількість та класифікація кримінальних правопорушень, в яких
слідчі здійснювали досудове розслідування у звітному періоді:
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60
1269
820
396

особливо тяжких кримінальних правопорушень
тяжких кримінальних правопорушень
кримінальних правопорушень середньої тяжкості
кримінальних правопорушень невеликої тяжкості

ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ
Слідчі здійснювали досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів, які посягали на права людини:

132

вчинених працівниками Національної поліції
України

2

вчинених працівниками Національної гвардії
України

12

вчинених працівниками Державної кримінально-виконавчої служби
України

Кваліфікація та кількість кримінальних правопорушень вчинених працівниками
правоохоронних органів, які посягали на права людини:

162

досудових розслідування
ст.ст. 127, 365, 373 КК України

Скеровано до суду

383

415

З них:
військових злочини

обвинувальних актів:

32

злочини, вчинених працівниками
правоохоронних органів та суддями

Примітка
Навантаження на одного слідчого ТУ ДБР у м. Хмельницькому
складає близько 30-50 кримінальних проваджень, що залежить від
досвіду працівника та обставин вчинення кримінального правопорушення
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ВЗАЄМОДІЯ

Взаємодія з іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями
Керівництвом ТУ ДБР у м. Хмельницькому, з метою своєчасного та законного
виконання завдань Державного бюро розслідувань, налагоджено ефективну взаємодію з правоохоронними органами, органами прокуратури, виконавчої та судової
гілок влади, а також місцевого самоврядування в областях, на які поширює свою
діяльність ТУ ДБР у м. Хмельницькому.
Ефективної взаємодії під час досудових розслідувань досягнуто шляхом
систематичного проведення нарад (узгодження тактики слідчих і оперативних дій) з
керівниками та працівниками оперативних
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підрозділів правоохоронних органів.
Супроводження досудових розслідувань у звітному періоді здійснювали
оперативні підрозділи Національної поліції
України, Служби безпеки України, Податкової міліції, Державної прикордонної служби
України, Державної кримінально–виконавчої служби України.
Процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями, які у звітному періоді проводили слідчі ТУ ДБР у
м. Хмельницькому, здійснювали прокурори
Генеральної прокуратури та прокурори Військової прокуратури.

ВЗАЄМОДІЯ
Результати налагодженої взаємодії з іншими правоохоронними
органами щодо виявлення кримінальних правопорушень,
підслідних Державному бюро розслідувань

Виявлено
кримінальних
проваджень

Оголошено про
підозру в
кримінальних
провадженнях

Направлено до
суду
обвинувальних
актів

69

15

10

Працівниками відділу внутрішньої
безпеки
Державної
фіскальної
служби України

6

-

-

Працівниками
Управління
внутрішньої безпеки Національної
поліції України

33

7

4

Працівниками Департаменту захисту
економіки
Національної
поліції
України

12

1

-

Виявлено
кримінальних
проваджень

Оголошено про
підозру в
кримінальних
провадженнях

Направлено до
суду
обвинувальних
актів

Працівниками
Служби
безпеки
України
Працівниками
податкової міліції

69
2

15
-

10
-

Працівниками відділу внутрішньої
Працівниками відділу внутрішньої
безпеки
Державної
фіскальної
безпеки Державної прикордонної
служби України
служби України

36

--

--

Працівниками
Управління
Прокурорами
внутрішньої безпеки Національної
поліції України

7
33

7

4

4
12

1

-

ВИЯВЛЕНО

Працівниками
України

Служби

безпеки

ВИЯВЛЕНО

Працівниками
інших
підрозділів
Працівниками
інших
підрозділи
Національної поліції України
Національної поліції України

Військовими
Працівникамипрокурорами
Департаменту захисту
економіки
Національної
поліції
України

Працівниками

інших

підрозділи

5

5

1

1

1

1
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ВЗАЄМОДІЯ

Взаємодія з представниками засобів масової інформації
На вебсайті Державного бюро розслідувань систематично висвітлюється
інформація про результати роботи ТУ ДБР
у м. Хмельницькому
https://www.youtube.com/
watch?v=d8kqV3I-eNw&
feature=youtu.be

Представники всеукраїнських та місцевих засобів масової інформації своєчасно
отримують в межах, дозволених Кримінальним процесуальним кодексом України, інформацію та коментарі про стан розслідування слідчими ТУ ДБР у м. Хмельницькому
резонансних кримінальних правопорушень.

51 інформаційне повідомлення
направлено на відомчий сайт

З них:

Звернення громадян

2018

2019

Усього звернень

208

3309

заяви

201

3108

скарги

5

184

пропозиції

0

0

депутатські звернення та запити

Звернення громадян

Усього надійшло звернень поштою

з Верховної Ради України
Усього звернень
з органів
заяви прокуратури України
з Міністерства
внутрішніх справ України, Національної
скарги
поліції України, Національного антикорупційного бюро
пропозиції
З них:
З них: України
з ДБР
депутатські звернення та запити
з інших органів влади та управлінь,
безпосередньо від громадян

Усього надійшло звернень поштою

Прийнято на особистому прийомі

з Верховної Ради України
керівництвом
з органів прокуратури України
іншими працівниками
з Міністерства внутрішніх справ України, Національної
Прийнято
телефонного
зв’язку та з
поліції звернень
України,засобами
Національного
антикорупційного
бюро
використанням
мережі
Інтернет
З них:
України
гаряча
з ДБРлінія
електронні
звернення
з інших органів
влади та управлінь,
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Колективні

безпосередньо від громадян
Прийнято на особистому прийомі

2

депутатів
місцевих
рад

2018
155

17

народних
депутатів
України

2019
2711

0208
65
201

11
3309
1065
3108

5

184
343
0

9

0

272

депутатів
3
місцевих
рад

51
155
26
0
2
65
24
279

9617

народних
475
депутатів
України

721
2711
359
11
32
1065
327
343
239

727
203

3296
207
475

26

359

2
51

82
721

Взаємодія з державними органами, неурядовими
організаціями іноземних держав та міжнародними
організаціями в межах компетенції
З 16.09.19 по 18.09.19 делегація
Державного бюро розслідувань на чолі із
першим заступником Директора Ольгою
Варченко відвідала з робочим візитом
місто Варшава (Польща). Основною метою поїздки був обмін досвідом з Центральним антикорупційним бюро Польщі,
визначення пріоритетних напрямів для

подальшої співпраці та презентація перших результатів роботи Державного бюро
розслідувань.
Під час візиту відбулася низка робочих зустрічей з керівництвом та працівниками Центрального антикорупційного
бюро Польщі.
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Штат ТУ ДБР у м. Хмельницькому,
кваліфікація та досвід працівників,
підвищення їхньої кваліфікації
Кількість вакантних
Інші посади
інших посад
(недержавної служби)
1
за штатним розписом
Слідчих призначено

8

27

Усього призначено:
Кількість вакантних
посад державної
служби

60

Кількість вакантних
посад слідчих

18

З них слідчих:

27

55

Вакантні:

55

Держслужбовців
призначено

52

Слі дчих призна чено

Кі лькість вакантних поса д слі дчих

Держслужбовці в призна чено

Кі лькість вакантних поса д державної служби

до 35
років

36 - 55
років

40

20

Інші поса ди (недержавної служби) за шта тним розписом Кі лькість вакантних і нших поса д

Розподіл працівників
за віковими групами

21.09.19 оголошено конкурс на
3 вакантні посади державних службовців до ТУ ДБР у м. Хмельницькому.
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09.09.19 оголошено закритий
конкурс на зайняття 22 вакантних посад до ТУ ДБР у м. Хмельницькому, що
пов’язані з оперативно – розшуковою
діяльністю та державною таємницею.

Освіта працівників ТУ ДБР у м. Хмельницькому

Працівники ТУ ДБР у м. Хмельницькому,
які мають вищу освіту

90%
Працівники ТУ ДБР у м. Хмельницькому,
які мають дві або більше вищих освіти

6,7%
Працівники ТУ ДБР у м. Хмельницькому,
які мають базову вищу освіту

3,3%

Працівники ТУ ДБР у м. Хмельницькому,
які мають науковий ступінь

4
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Гендерне представництво

Гендерне представництво,
ТУ ДБР у м. Хмельницькому
Жінки - 16

60
Чоловіки - 44
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Підвищення кваліфікації працівників
ТУ ДБР у м. Хмельницькому
У 2019 році 15 керівників структурних
підрозділів та 34 державних службовця ТУ
ДБР у м. Хмельницькому пройшли підвищення кваліфікації на базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій.
З працівниками ТУ ДБР у м. Хмельницькому також проведено навчання за темами: «Забезпечення охороною і захистом
прав та інтересів осіб з інвалідністю»,
«Стратегічні комунікації» та «Гендерна
політика».
Разом з тим, у звітному періоді:
- директор ТУ ДБР у м. Хмельницькому пройшов підвищення кваліфікації в
Інституті підвищення кваліфікації керівних
кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України;
- завідувач сектору кадрової роботи
та державної служби ТУ ДБР у м. Хмельницькому пройшла підвищення кваліфікації в

Інституті підвищення кваліфікації керівних
кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України на
тему «Інноваційні технології», а також
на базі Інституту післядипломної освіти
державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» за напрямом «Мобілізаційна підготовка»;
- провідний спеціаліст сектору кадрової роботи та державної служби ТУ
ДБР у м. Хмельницькому пройшов підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів за темами: «Актуальні питання реалізації
законодавства про державну службу» та
«Управління змінами та ризиками»;
- головний спеціаліст сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР у
м. Хмельницькому пройшов підвищення
кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару на тему «Управління змінами та ризиками».
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Кошторис ТУ ДБР у м. Хмельницькому
та його виконання
Фонд оплати праці за січень
– вересень 2019 року всього склав
21 981 376,99 гривень.
Середній розмір заробітної плати за січень – вересень 2019 року складає
40 706 гривень, в тому числі керівництва
– 78 055 гривень та працівників – 38 740
гривень.
З метою забезпечення ефективної
діяльності, належної роботи працівників ТУ
ДБР у м. Хмельницькому та виконання Річної програми ТУ ДБР у м. Хмельницькому
на 2018 – 2019 роки, 01.04.19 керівництвом
ТУ ДБР у м. Хмельницькому продовжено
строк дії договору оренди приміщення, що
знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28 (Офіс №1).
Укладено договір оренди приміщення від 28.09.18 № 138б, що знаходиться
за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 2 (Офіс №2).
Отримано погодження Хмельницької обласної ради щодо оренди додаткових приміщень на третьому поверсі Офісу
№2 (загальна площа 618.41 м2).

20

Отримано у державну власність
приміщення, що знаходиться за адресою:
м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 12 (Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19.06.19 № 438).
Проведено обстеження будівель,
виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту частини будівлі площею 664.2 м2,
завершено експертизу кошторисної частини проекту капітального ремонту, оголошено відкриті торги на проведення робіт.
Проведено
63
закупівлі
товарів, робіт та послуг на загальну суму
5 928 591,56 гривень, внаслідок чого утворилася економія коштів Державного бюджету в сумі 1 219 580,88 гривень.

КОШТОРИС

Затверджено
кошторис на
2019 рік

Надійшло
коштів за
01-09.2019

Касові
видатки за
01-09.2019

30 685 200,00

22 535 600,00

21 981 376,99

6 575 000,00

4 781 900,00

4 178 567,70

5 795 800,00

4 532 500,00

2 575 207,63

2 014 900,00

1 716 300,00

691 943,25

Видатки на відрядження

370 100,00

370 100,00

346 862,57

Оплата теплопостачання

228 100,00

105 300,00

90 456,75

7 000,00

5 900,00

3 418,39

Оплата електроенергії

92 500,00

67 800,00

36 461,73

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

24 200,00

24 200,00

23 778,48

Інші поточні видатки

10 000,00

10 000,00

0,00

6 730 000,00

3 259 800,00

1 221 913,20

10 000 000,00

8 195 600,00

213 897,04

3 000,00

2 000,00

62 535 800,00

45 606 900,00

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети,
інвентар

матеріали,

обладнання

та

Оплата послуг (крім комунальних)

Оплата водопостачання та водовідведення

Придбання
обладнання
і
довгострокового користування

предметів

Капітальний ремонт інших об’єктів
Оплата інших енергоносіїв
захоронення твердих відходів)
Всього

(вивезення,

542,76
31 364 426,49
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Інші відомості щодо результатів діяльності
Державного бюро розслідувань та виконання
покладених на нього обов’язків
Стан реалізації завдань на 2018-2019 рр.

Пункт програми

Виконавці

Виконання

Розробка річної програми діяльності
ТУ ДБР

жовтеньлистопад
2018 року

Директор, заступники
директора ТУ ДБР

Річну програму діяльності ТУ
ДБР
затверджено
та
розміщено на офіційному
вебсайті ДБР

Розробка положення про ТУ ДБР

жовтеньлистопад
2018 року

В.о. директора,
заступники
директора
ТУ ДБР

Положення про ТУ ДБР
затверджено та розміщено на
офіційному вебсайті 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
агентурно-оперативної роботи,
організації розшуку осіб
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Термін
виконання

Надання пропозицій до центрального
апарату Бюро щодо потреб в
отриманні коштів спеціального

2018 - 2019
роки

2018 - 2019
роки

2018 - 2019
роки

2018 - 2019
роки

2018 - 2019

Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Керівники
структурних
підрозділів
Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Керівники
структурних
підрозділів
Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Керівники
структурних
підрозділів

Положення про структурні
підрозділи ТУ ДБР
розроблено та затверджено
директором ТУ ДБР

Посадові інструкції
працівників ТУ ДБР
розроблені та затверджено
директором ТУ ДБР

Плани роботи структурних
підрозділів ТУ ДБР на 20182019 роки розроблено та
затверджено директором
ТУ ДБР

Керівники
оперативних
підрозділів

Надано пропозиції листом
директора ТУ ДБР від
18.03.2019 №2135/4

Керівники
оперативних

Підготовлено та направлено
пропозиції до ДБР щодо
потреб в отриманні коштів
спеціального призначення

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

Пункт програми

Надання пропозицій до центрального
апарату Бюро щодо потреб в
отриманні коштів спеціального
призначення для виконання завдань
оперативно-розшукової діяльності

Розробка та затвердження Порядку
обліку, використання, зберігання,
знищення печаток та штампів

Розробка та затвердження Інструкції з
ведення діловодства

Термін
виконання

2018 - 2019
роки

2019 рік

2019 рік

Виконавці

Виконання

Керівники
оперативних
підрозділів

Підготовлено та направлено
пропозиції до ДБР щодо
потреб в отриманні коштів
спеціального призначення
для виконання завдань
оперативно-розшукової
діяльності

Сектор ДЗ

Розроблено та затверджено
наказом ТУ ДБР від
17.09.2018 № 07 Порядок
обліку, використання,
зберігання, знищення печаток
та штампів

Сектор ДЗ

Розроблено та затверджено
наказом ТУ ДБР від
17.07.2019 № 86 Інструкцію з
ведення діловодства в ТУ
ДБР

Створення експертної комісії та
затвердження Положення про її
роботу

2018 - 2019
роки

Сектор ДЗ

Створено експертну комісію
наказом ТУ ДБР від
21.11.2018 № 26 та
затверджено Положення про
її роботу наказом ТУ ДБР від
19.04.2019 № 42

Розробка та підписання наказів про
порядок ведення бухгалтерського
обліку, облікову політику

жовтень
2018 року

Фінансовоекономічний сектор

Розроблено та підписано
накази про порядок ведення
бухгалтерського обліку та
облікову політику

Сектор ДЗ

Розроблено, затверджено
наказом ТУ ДБР від
17.07.2019 № 86 та отримано
погодження, лист Державного
архіву Хмельницької області
від 15.07.2019 № 01.01 13/2019/447 Номенклатуру
справ в ТУ ДБР

Розробка та затвердження
Номенклатури справ

2019 рік

Затвердження списку працівників, що
мають допуск до роботи з
документами та справами, які містять
інформацію для службового
користування

2019 рік

Сектор ДЗ

Розроблено та затверджено
список працівників, що мають
допуск до роботи з
документами та справами, які
містять інформацію для
службового користування

Розробка та затвердження
Номенклатури секретних справ

2019 рік

Сектор РСР

Розроблено та затверджено
Номенклатуру секретних
справ у ТУ ДБР
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Пункт програми

Організація роботи щодо отримання та
реєстрації заяв, повідомлень про
кримінальні правопорушення, що
вчиненні або готуються

Термін
виконання

2018 - 2019
роки

Виконавці

Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Сектор ДЗ

Створено гарячу телефонну
лінію ТУ ДБР за номером
0382 61 90 11, номером
чергового слідчого
098 777 34 02, створено
електронну скриньку
public.ki@dbr.gov.ua для
отримання інформації згідно
ЗУ «Про доступ до публічної
інформації»
Організовано роботу щодо
спецперевірки кандидатів,
яких рекомендовано
конкурсною комісією для
призначення на посади в ТУ
ДБР

Організація роботи щодо
спецперевірки кандидатів, яких
рекомендовано конкурсною комісією
для призначення на посади в ТУ ДБР

2018 - 2019
роки

Директор ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР

Організація роботи щодо отримання
ключів доступу до Єдиного реєстру
досудових розслідувань

2018 - 2019
роки

Керівники
слідчих відділів

Слідчі ТУ ДБР отримали
доступ до Єдиного реєстру
досудових розслідувань

2018 - 2019
роки

Керівники
структурних
підрозділів

Працівники ТУ ДБР отримали
доступ
до
Єдиного
державного реєстру судових
рішень

Керівники
структурних
підрозділів

Встановлено інформаційні
стенди на першому поверсі
адміністративної будівлі ТУ
ДБР за адресою:
м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 28 та
підготовлено 51 інформаційне
повідомлення для
висвітлення на офіційному
вебсайті ДБР

Організація роботи щодо отримання
доступу до інформаційних систем
органів державної влади

Встановлення інформаційних стендів
та підготовка матеріалів для
висвітлення інформації ТУ ДБР

Розробка та затвердження графіків
особистого прийому громадян
керівництвом ТУ ДБР

2018 – 2019
роки

2018 рік

Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Сектор ДЗ
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Виконання

Розроблено, затверджено
графік особистого прийому
громадян керівництвом
ТУ ДБР та розміщено на
офіційному вебсайті ДБР.
Керівництвом ТУ ДБР
здійснюється особистий
прийом громадян відповідно
до графіку

Пункт програми

Термін
виконання

Виконавці

Виконання

Хмельницькою обласною
радою передано приміщення
за адресою:
вул. Ю. Сіцінського, 12,
м. Хмельницький

Забезпечення приміщенням
ТУ ДБР

2018 - 2019
роки

Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР

Визначення обсягу необхідних товарів,
робіт, послуг та їх вартості

2018 - 2019
роки

Сектор МТЗ,
керівники
структурних
підрозділів

Визначено та затверджено
обсяг необхідних товарів,
робіт, послуг та їх вартості

Оцінка робіт (інші завершальні
будівельні роботи)

2018 - 2019
роки

Сектор МТЗ,
керівники
структурних
підрозділів

Проведено оцінку робіт
(інших завершальних
будівельних робіт)

Тендерний комітет,
сектор МТЗ

Розроблено та затверджено
річний план закупівель ТУ
ДБР, а також внесено зміни у
річний план закупівель ТУ
ДБР

Тендерний комітет,
сектор МТЗ

Розроблено, затверджено
додаток до Річного плану
закупівель ТУ ДБР, а також
внесено зміни у додаток до
Річного плану закупівель ТУ
ДБР

Сектор МТЗ

11.09.2018 укладено договір з
офіційним учасником системи
державних закупівель
ProZorro: zakupki.prom.ua

Розробка та затвердження річного
плану закупівель (згідно пропозицій
структурних підрозділів)

2018 - 2019
роки

Розробка та затвердження додатку до
Річного плану закупівель

2018 - 2019
роки

Укладення договору з сертифікованим
майданчиком

2018 - 2019
роки

Створення тендерного комітету

2018 - 2019
роки

Директор ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР

Створено тендерний комітет
ТУ ДБР наказом
від 11.10.2018 № 10

Сектор МТЗ

Тендерний комітет,
сектор МТЗ

Розроблено та затверджено
наказом ТУ ДБР
від 11.10.2018 № 10
Положення про тендерний
комітет

2018 - 2019
роки

Сектор МТЗ

Постійно проводиться
оголошення закупівель
товарно-матеріальних
цінностей у ТУ ДБР

2018 - 2019
роки

Сектор МТЗ,
сектор ДРПЗ,
тендерний комітет

Проведено 63 закупівлі
товарів, робіт та послуг у
звітному періоді на загальну
суму 5 928 591,56 гривень

Розробка та затвердження Положення
про тендерний комітет

2018 - 2019
роки

Оголошення закупівель товарноматеріальних цінностей

Проведення процедури закупівель
товарно-матеріальних цінностей,
укладення договорів, підписання актів
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Пункт програми

Організація роботи з облаштування
кабінетів

2018 - 2019
роки

Забезпечення комп’ютерами,
оргтехнікою, фото- та
відеоапаратурою, флеш-носіями
пам’яті, DVD-дисками; забезпечення
доступу до мережі Інтернет

2018 - 2019
роки

Забезпечення канцелярським
приладдям, малоцінними та
необоротними активами

2018 - 2019
роки

Забезпечення криміналістичними
засобами

Організація та проведення робіт з
обладнання кімнат для проведення
слідчих дій
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Термін
виконання

Виконавці
Директор ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Тендерний комітет,
сектор МТЗ

Директор ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Сектор МТЗ

2018 - 2019
роки

2018 - 2019
роки

Забезпечення службовим
автотранспортом, паливномастильними матеріалами

2018 - 2019
роки

Забезпечення реєстраційними
журналами

2018 - 2019
роки

Забезпечення печатками та
штампами

2018 - 2019
роки

Укладення договору на відправлення
та доставку
поштової кореспонденції

2018 - 2019
роки

Організація роботи з облаштування
архівного приміщення

2018 рік

Виконання

Проведено
кабінетів у
приміщенні

облаштування
орендованому

Забезпечено комп’ютерами,
оргтехнікою,
фотота
відеоапаратурою,
флешносіями пам’яті, DVD-дисками
та доступом до мережі
Інтернет працівників ТУ ДБР

Сектор МТЗ

Забезпечено канцелярським
приладдям, малоцінними та
необоротними
активами
працівників ТУ ДБР

Сектор МТЗ

Слідчих
СУ
ТУ
ДБР
забезпечено
криміналістичними валізами,
пакувальними
пакетами,
дактилоскопічними наборами
та іншими криміналістичними
засобами

Директор ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Сектор МТЗ,
керівники слідчих
відділів
Директор ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Тендерний комітет,
сектор МТЗ
Тендерний комітет
Сектори МТЗ та ДЗ
Тендерний комітет
Сектори МТЗ та ДЗ
Тендерний комітет
Сектор ДРПЗ

Сектори МТЗ та ДЗ

Розпочато
облаштування
кімнат для слідчих ТУ ДБР

Отримано з ДБР на баланс ТУ
ДБР 5 одиниць службового
автотранспорту,
який
забезпечено
паливномастильними матеріалами

Забезпечено працівників ТУ
реєстраційними
ДБР
журналами

Забезпечено працівників ТУ
ДБР печатками та штампами

Укладено договір на
відправлення та доставку
поштової кореспонденції
Розпочато
облаштування
архівного приміщення

Пункт програми

Термін
виконання

Виконавці

Виконання

Вжиття відповідних заходів для
відкриття бюджетних рахунків в
органах Держказначейства

Жовтень
2018 року

В.о. директора
ТУ ДБР,
головний бухгалтер

Відкрито бюджетні рахунки ТУ
ДБР
в
органах
Держказначейства

Реєстрація в органах фіскальної
служби неприбуткової організації

Жовтень
2018 року

В.о. директора
ТУ ДБР
головний бухгалтер

ТУ ДБР зареєстровано в
органах фіскальної служби як
неприбуткова організація

Укладення договору з УДК про касоворозрахункове обслуговування

Жовтень
2018 року

В.о. директора
ТУ ДБР
головний бухгалтер

Укладено договір з УДК про
касово-розрахункове
обслуговування ТУ ДБР

Встановлення програмного
забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку

2018 - 2019
роки

Сектор МТЗ
головний бухгалтер

Встановлено
програмне
забезпечення для ведення
бухгалтерського обліку у ТУ
ДБР

Жовтень
2018 року

В.о. директора
ТУ ДБР
головний бухгалтер

Укладено
договір
на
обслуговування зарплатного
проекту
з
ПАТ
КБ
«Приватбанк» працівників ТУ
ДБР

Укладення договору на
обслуговування зарплатного проекту з
ПАТ КБ «Приватбанк»
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Пункт програми

Термін
виконання

Визначення спеціальних місць
(режимних приміщень, зон, територій)
для проведення секретних робіт

2018 - 2019
роки

Забезпечення обладнанням режимних
приміщень;
- 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 менше двох):
внутрішні засуви, автоматичні замки,
турнікети, тощо;
- сховища для зберігання
засекречених документів.
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2018 - 2019
роки

Експертна комісія

Сектор РСРЗІ
Сектор МТЗ

2018 - 2019
роки

Забезпечення проведення перевірки
установою вищого рівня стану режиму
секретності в ТУ ДБР

Грудень
2018 року

2019 рік

Сектор РСРЗІ
Експертна комісія

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСРЗІ

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСРЗІ

Проведення відповідних заходів щодо
погодження утворення РСО установою
вищого рівня та УСБУ в області

2018 - 2019
роки

Підготовка вмотивованого запиту щодо
погодження начальника РСО з
установою вищого рівня, УСБУ в
області

2018 - 2019
роки

Оформлення документів на допуск до
державної таємниці в.о. директора ТУ
ДБР та працівників РСО (без
урахування Номенклатури посад, після
погодження УСБУ в області)

2018 - 2019
роки

Розробка, погодження та
затвердження Номенклатури посад

Сектор РСРЗІ

Тендерний комітет

Вжиття відповідних заходів для
проведення атестації режимних
приміщень на предмет їх придатності
для здійснення секретних робіт

Організація роботи щодо проведення
спеціальної експертизи УСБУ в області
на отримання спеціального дозволу

Виконавці

Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
Сектор РСР

Директор
ТУ ДБР

Сектор РСРЗІ

Директор

Виконання

Визначено
режимне
приміщення для проведення
секретних робіт

Режимне приміщення ТУ ДБР
забезпечено необхідним
обладнанням

Проведено
атестацію
режимного приміщення ТУ
ДБР
на
предмет
його
придатності для здійснення
секретних робіт

Проведено
перевірку
працівниками УСБУ режиму
секретності в ТУ ДБР

Організовано роботи щодо
проведення
спеціальної
експертизи УСБУ в області на
отримання
спеціального
дозволу

Погоджено утворення РСО
установою вищого рівня та
УСБУ в області

Підготовлено вмотивований
запит
щодо
погодження
начальника РСО з установою
вищого рівня, УСБУ в області

Оформлено
необхідні
документи на допуск до
державної таємниці керівників
ТУ ДБР та працівників РСО

Розроблено,
затверджено

погоджено та
Номенклатуру

погодження утворення РСО установою
вищого рівня та УСБУ в області

ПідготовкаПункт
вмотивованого
запиту щодо
програми
погодження начальника РСО з
установою вищого рівня, УСБУ в
області

Оформлення документів на допуск до
державної таємниці в.о. директора ТУ
ДБР та працівників РСО (без
урахування Номенклатури посад, після
погодження УСБУ в області)

Розробка, погодження та
затвердження Номенклатури посад
працівників, перебування на яких
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)

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

роки

Термін
виконання
2018
- 2019
роки

2018 - 2019
роки

2019 рік

заступники
директора ТУ ДБР
Сектор РСР

установою вищого рівня та
УСБУ в області

Виконавці
Директор
ТУ ДБР

Підготовлено
вмотивований
Виконання
запит
щодо
погодження
начальника РСО з установою
вищого рівня, УСБУ в області

Сектор РСРЗІ

Директор
ТУ ДБР
Сектор РСРЗІ

2018 - 2019
роки

2018 - 2019
роки

Сектор РСРЗІ

Заступник Директора
ТУ ДБР

Оформлено
необхідні
документи на допуск до
державної таємниці керівників
ТУ ДБР та працівників РСО

Розроблено, погоджено та
затверджено
Номенклатуру
посад
працівників,
перебування на яких потребує
оформлення
допуску
та
надання
доступу
до
державної таємниці
У зв’язку з відсутністю
постійного приміщення,
роботи зі створення КСЗІ в ТУ
ДБР у м. Хмельницькому не
проводились.

Укладено відповідні договори

Сектор РСРЗІ

Директор
ТУ ДБР,
заступники
директора ТУ ДБР
2018 - 2019
роки

Слідче управління
Оперативні
підрозділи
Сектор РСРЗІ

Оформлено
допуски
та
надано доступи до державної
таємниці
слідчим
та
оперативним працівникам ТУ
ДБР
Працівники ТУ ДБР, які мають
допуски та доступи
до
державної таємниці, постійно
дотримуються
відповідних
вимог законодавства України

Директор
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Хмельницькому
Сергій ПАЛАТОВ
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Територіальне управління
Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Хмельницькому

