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Про оголошення відбору та затвердження порядку  

розгляду питання про відбір представника Верховної Ради України 

до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора 

Бюро економічної безпеки України за поданням Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності  

 

Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» (далі – Закон) 

передбачено конкурсний порядок призначення Директора Бюро економічної 

безпеки України.  Відповідно до частини першої статті 15 Закону він 

призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-

міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу (далі – 

конкурсної комісії). 

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 15 Закону до 

складу конкурсної комісії входить одна особа, визначена Верховною Радою 

України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання 

якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, 

оперативно-розшукової діяльності. 

Абзацом п’ятим частини третьої статті 15 Закону встановлено, що 

кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з 

представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, 

асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової 

інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення 

на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належать питання організації та діяльності 

правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності. 

Керуючись законами України «Про комітети Верховної Ради України» та 

«Про Бюро економічної безпеки України», 
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Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

(далі – Комітет) вирішив: 

 

1. Оголосити відбір представників Верховної Ради України до складу 

комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної 

безпеки України, розмістивши відповідне повідомлення на офіційному сайті 

Комітету.  

2. Затвердити порядок розгляду питання про відбір представника 

Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. 
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