Схвалено
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань правоохоронної діяльності
(Протокол № 49 від 18.11.2020 р.)

Рекомендації
відкритих слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності на тему: «Діяльність Державного бюро
розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань
завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина»
Учасники відкритих комітетських слухань на тему: «Діяльність
Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених на Державне бюро
розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод
громадянина», що відбулися 17 вересня 2020 року в Комітету Верховної Ради
України з питань правоохоронної діяльності:
заслухавши та обговоривши виступи Голови Комітету Верховної Ради
України з питань правоохоронної діяльності Монастирського Д.А. та народних
депутатів України – членів Комітету, в.о. Директора Державного бюро
розслідувань Соколова О.В., першого заступника Генерального прокурора
Говди Р.М., голови Касаційного кримінального суду Кравченка С.І.,
Представника Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи,
представників міжнародних та громадських організацій, представників
адвокатури, експертного та наукового середовища;
враховуючи необхідність повноцінного функціонування Державного бюро
розслідувань як якісно нового державного правоохоронного органу в системі
державних органів протидії злочинності та корупції;
відзначаючи необхідність імплементації міжнародних рекомендацій щодо
створення в Україні незалежного органу досудових розслідувань і позбавлення
прокуратури функції досудового розслідування та реалізації Перехідних
положень Конституції України та Кримінального процесуального кодексу
України стосовно формування системи досудового слідства;
підтримуючи процес проведення реформи правоохоронних органів,
розвитку законодавства з урахуванням європейських та світових стандартів;
маючи намір підвищити ефективність роботи правоохоронних органів,
виявити та подолати проблемні аспекти реформи кримінальної юстиції, що в
результаті сприятиме ефективній роботі всієї системи правоохоронних органів;
вважають за доцільне рекомендувати наступне:

1.

Верховній Раді України:

1.1. З метою законодавчого забезпечення інституційного становлення,
нарощування потужності та належного функціонування Державного бюро
розслідувань законопроекти, що регулюють правові основи організації та
діяльності Державного бюро розслідувань, вважати пріоритетними і такими, що
підлягають першочерговому розгляду парламентом.
1.2. Вжити заходів для дієвого впровадження парламентського контролю
та системи моніторингу ефективності законодавства у сфері діяльності
правоохоронних органів та Державного бюро розслідувань.
1.3. При затвердженні Державного бюджету України на 2021 рік та
наступні роки передбачити кошти на фінансування діяльності Державного бюро
розслідувань за фактичною потребою.
1.4. Прискорити розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до
статті 91 Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 3489) з метою
усунення розбіжності між чинними законами України «Про Державне бюро
розслідувань» та «Про державну службу» в частині регулювання повноважень
керівника державної служби.
1.5. Ухвалити зміни до Конституції України щодо порядку призначення на
посаду та звільнення з посади Директора Державного бюро розслідувань.
2. Комітету з питань правоохоронної діяльності:
2.1. З метою подальшого використання в законодавчій роботі Комітету
розглянути усі пропозиції та зауваження, що надійшли від учасників
комітетських слухань, на тему: «Діяльність Державного бюро розслідувань, стан
виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань та додержання
ним законодавства, прав і свобод громадянина».
2.2. Вирішити на законодавчому рівні питання:
- особливостей організації процесуальної діяльності органів прокуратури та
суду, пов’язаної із здійсненням досудового розслідування Державним бюро
розслідувань та його територіальними управліннями.
- внесення змін до частини четвертої статті 216 Кримінального
процесуального кодексу України, а саме розширити перелік суб’єктів вчинення
злочинів, досудове розслідування стосовно яких здійснюють слідчі Державного
бюро розслідувань;
- внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
визначення підсудності кримінальних проваджень та клопотань, які подаються у
ході досудового розслідування, у кримінальних провадженнях досудове
розслідування в яких здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань;
- усунення дублювання предметної підслідності у розслідуванні
кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, корупції, військових
злочинів та у сфері правосуддя, а також розробка дієвої системи розмежування
компетенції Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних органів;
- підсудності клопотань слідчих Державного бюро розслідувань про
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надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- приведення у відповідність положень законів України «Про Державне
бюро розслідувань» та «Про державну службу» в частині категорій посад
державної служби.
2.3. Розглянути законопроекти про внесення змін до деяких законів
України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове
розслідування, яких здійснюють слідчі органів Державного бюро розслідувань
(реєстр. № 2560); про внесення змін до деяких законів України щодо приведення
у відповідність до Конституції України процедури призначення та звільнення
Директора Державного бюро розслідувань (реєстр. № 2722); про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підслідності окремих кримінальних
правопорушень Державному бюро розслідувань (реєстр. 3128); про внесення
змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань (реєстр. № 3473 і
№ 3676); про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» та Закону України «Про державну службу» щодо приведення
деяких положень у відповідність до Конституції України (реєстр. 4053); про
внесення змін до законів України стосовно повноважень Президента України
при призначенні Директора Національного антикорупційного бюро України та
Директора Державного бюро розслідувань задля приведення у відповідність до
Конституції України (реєстр. № 4211) та за наслідками їх розгляду прийняти
відповідні рішення, передбачені Регламентом Верховної Ради України.
2.4. Прискорити напрацювання системних законодавчих змін щодо
діяльності Державного бюро розслідувань, а також ухвалення змін до
законодавства у частині усунення існуючих на сьогодні прогалин і перешкод для
повноцінної реалізації Державним бюро розслідувань покладених на нього
завдань, зокрема, щодо:
- вирішення питання про визначеність місцезнаходження слідчих
підрозділів Державного бюро розслідувань як органів досудового розслідування;
- уточнення порядку присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також
пониження і поновлення у спеціальному званні;
- обчислення стажу служби в Державному бюро розслідувань, а також
визначення видів служби та періодів часу в органах або установах, що
зараховується до стажу служби в Державному бюро розслідувань та вислуги
років;
- врегулювання та отримання доступу Державного бюро розслідувань до
інформаційних систем органів державної влади.
2.5. Сприяти усуненню законодавчих прогалин та унормування пенсійного
забезпечення працівників Державного бюро розслідувань; внесенню змін до
статей 33 та 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» з
метою запровадження спеціального обліку військовозобов’язаних у Державному
бюро розслідувань та вилучення карток обліку осіб рядового і начальницького
складу Державного бюро розслідувань із військових комісаріатів;
упорядкуванню умов оплати праці працівників Державного бюро розслідувань
виходячи з його специфіки діяльності, шляхом внесення зміни до статті 20
Закону України «Про державне бюро розслідувань».
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2.6. За участі наукового та експертного середовища здійснити
комплексний аналіз, з’ясувати шляхи та розробити механізми реалізації
положень законів України «Про Державне бюро розслідувань» і «Про внесення
змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного
бюро розслідувань» з метою приведення у відповідність до Конституції України
та правових позицій Конституційного Суду України.
2.7. Здійснити комплексний аналіз практики застосування законодавчих
актів та потреб формування нормативно-правової бази для забезпечення
належної роботи Державного бюро розслідувань.
3. Офісу Президента України
3.1. Прискорити роботу з формування та затвердження персонального
складу Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань.
3.2. Вжити заходів щодо забезпечення належної роботи та здійснити
організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії з проведення конкурсу
на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та її членів.
3.3. Оприлюднити на Офіційному інтернет-представництві Президента
України інформацію про початок роботи, час та місце проведення засідань
Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань.
3.4. Конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Державного бюро розслідувань у 60-денний строк із дня формування
її персонального складу провести конкурс на зайняття посади Директора
Державного бюро розслідувань у порядку, визначеному Законом України «Про
Державне бюро розслідувань».
4. Кабінету Міністрів України:
4.1. Прискорити роботу стосовно визначення кандидатур від Уряду до
складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного
бюро розслідувань на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими
Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції, відповідно до
міжнародних договорів України у порядку, визначеному Законом України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності
Державного бюро розслідувань».
4.2. Вжити заходів щодо реалізацію положень Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» у частині затвердження переліку інформаційних
систем органів державної влади, до яких матиме доступ Державне бюро
розслідувань.
4.3. Забезпечити належні умови фінансового забезпечення діяльності
Державного бюро розслідувань, належний рівень заробітної плати працівників
та грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного
бюро розслідувань, умов оплати праці осіб, які працюють у Державному бюро
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розслідувань за трудовими договорами.
4.4. При розробці та затвердженні кошторису Державного бюджету
України на 2021 рік та наступні роки передбачити створення фонду для
проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, а також
передбачити кошти на фінансування діяльності Державного бюро розслідувань
за фактичною потребою.
4.5. Вжити усіх можливих заходів щодо забезпечення Державного бюро
розслідувань необхідними приміщеннями, матеріальними засобами, технікою,
обладнанням, іншим майном для службової діяльності.
5. Офісу Генерального прокурора:
5.1. Вжити заходів щодо підвищення рівня організації процесуальної
діяльності органів прокуратури, пов’язаної із здійсненням досудового
розслідування Державним бюро розслідувань та його територіальними
управліннями.
5.2. Забезпечити належне виконання прокурорами своїх функцій з нагляду
за додержанням законів Державним бюро розслідувань.
5.3. В межах компетенції забезпечити належне виконання вимог
законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і
судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення,
був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не
був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника
кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
5.4. Посилити взаємодію центрального апарату та територіальних
управлінь Державного бюро розслідувань з відповідними підрозділами Офісу
Генерального прокурора, регіональними та місцевими прокуратурами.
6. Державному бюро розслідувань:
6.1. Вжити всіх можливих заходів щодо належного виконання Стратегічної
програми діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки,
дотримання обсягу і послідовності реалізації встановлених завдань, пріоритетів
роботи та графіку реалізації визначених Стратегічною програмою.
6.2. Завершити проведення аудиту та ревізії фінансово-господарської
діяльності Державного бюро розслідувань, дотримання посадовими та
службовими особами Державного бюро розслідувань вимог бюджетного
законодавства та законності проведення державних закупівель, перевірку
встановлених судами фактів незаконних звільнень працівників Державного
бюро розслідувань, на виплату компенсацій яким витрачались бюджетні кошти,
встановлення інших порушень в організації діяльності підрозділів державного
правоохоронного органу при взаємодії з правоохоронними органами, кадровому
і технічному забезпеченні Державного бюро розслідувань.
Надати до Комітету з питань правоохоронної діяльності та оприлюднити
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результати аудиту діяльності Державного бюро розслідувань, виявлені
порушення та вжиті заходи щодо їхнього усунення, притягнення винних осіб до
відповідальності тощо.
Забезпечити прозоре проведення тендерів та надати до Комітету повну
інформацію по проведених тендерах з моменту створення Державного бюро
розслідувань.
6.3. Розробити та затвердити низку нормативно-правових актів на
виконання відповідних положень Закону України «Про Державне бюро
розслідувань» та інших законів, зокрема:
 Антикорупційну програму Державного бюро розслідувань на 2021 рік;
 Положення про порядок планування та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 Порядок проведення перевірок працівників Державного бюро
розслідувань на доброчесність та моніторингу способу їхнього життя;
 Порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників
Державного бюро розслідувань;
 Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) чи втрати працездатності особою рядового та начальницького
складу або працівником Державного бюро розслідувань під час виконання
службових обов’язків;
 Політику інформаційної безпеки Державного бюро розслідувань;
 Порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та
державними органами України;
 Порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та
міжнародними правовими та правоохоронними організаціями (за
погодженням із Міністерством закордонних справ);
 Порядок укладання та затвердження меморандумів про співпрацю із
правоохоронними органами іноземних держав;
 Правила професійної етики та службової поведінки працівників
Державного бюро розслідувань;
 Інструкцію про протокольне та організаційне забезпечення офіційних
заходів в центральному апараті та територіальних управліннях
Державного бюро розслідувань.
6.4. Посилити участь Державного бюро розслідувань у формуванні та
реалізації державної політики у сферах кримінальної юстиції та протидії
злочинності, розробити відповідні критерії, програми та методики діяльності
Державного бюро розслідувань у цих сферах.
6.5. Дотримуватися критеріїв ефективності діяльності Державного бюро
розслідувань, що зазначені у Стратегічній програмі діяльності Державного бюро
розслідувань, зокрема, щодо виконання покладених на ДБР завдань про
запобігання, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до
його компетенції, та ефективності управління Державного бюро розслідувань.
6.6. Підвищити рівень незалежності, ефективності та професійності роботи
Державного бюро розслідувань, зокрема у протидії та розслідувані кримінальних
правопорушень у сфері порушення прав людини під час здійснення
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працівниками правоохоронних органів своїх професійних обов’язків (катування,
побої, мордування тощо).
6.7. Врегулювати питання щодо облаштування окремих кімнат для
затриманих і доставлених, проведення слідчих (розшукових) дій, проведення
конфіденційного побачення з захисником (адвокатом) у Державному бюро
розслідувань та його територіальних управліннях.
6.8. Вжити заходів для розвитку ІТ-інфраструктури та кібербезпеки усіх
підрозділів Державного бюро розслідувань, впровадження інноваційних
підходів як в роботі, так і в комунікації Бюро із застуванням сучасних технологій,
таких як: великі дані та аналітичні висновки на їх основі; текстова аналітика;
управління оперативними базами даних; вміння консолідувати інформацію з
розподілених реєстрів; технології кібербезпеки; підвищення якості даних.
6.9. Запровадити нову методологію кримінального аналізу, вивчення
кримінального середовища та оцінки впливу такої методології на систему
суспільних відносин на кшталт розробленої Європолом SOCTA (оцінка загроз
організованої злочинності), IOCTA (кіберзагрози), TE-SAT (терористичні
загрози), реалізація якої має відбуватися у новоствореному аналітичному центрі
Державного бюро розслідувань (підрозділі/підрозділах стратегічного та
операційного рівнів).
Стратегічний рівень повинен бути спрямований на вирішення проблемних
питань щодо побудови стратегічного менеджменту, системи управління
ризиками, визначення й оцінку ризиків та інструментів реагування. Тактичний
та операційний рівень має ґрунтуватися на повноваженнях цього органу як
органу досудового розслідування та суб’єкта оперативно-розшукової діяльності
(кримінальної розвідки) в реагуванні на конкретні протиправні прояви,
уможливлення використання кримінального аналізу та аналізу ризиків у
правоохоронній діяльності (доступ до баз даних).
Модель боротьби з кримінальними проявами повинна передбачати:
боротьбу з системними кримінальними проявами шляхом:
– підготовки рекомендацій органам влади з усунення фінансового,
адміністративного, регулятивного та правового підґрунтя щодо існування
системних кримінальних явищ;
– руйнування кримінальних бізнес-моделей учинення злочинів та
кримінальної інфраструктури, що їх обслуговує;
– виявлення, розслідування злочинів та притягнення до відповідальності
членів організованих злочинних угруповань, причетних до функціонування
галузевих, міжгалузевих і транснаціональних кримінальних схем.
оптимізацію процедур досудового розслідування, визначення достатності й
допустимості доказів із урахуванням європейських новацій тощо.
В основу процесу формування управлінських рішень Державного бюро
розслідувань повинно бути покладено систему аналізу ризиків та загроз.
6.10. Розробити та затвердити методологію визначення рівня
політизованості рішень та дій працівників Державного бюро розслідувань при
плануванні, організації та здійсненні досудового розслідування кримінальних
проваджень, висвітлення їх ходу та результатів.
7

6.11. Активізувати досудове розслідування кримінальних проваджень,
пов'язаних із перешкоджанням проведенню мирних акцій протесту, які
відбувались у м. Києві та інших містах України (Революція Гідності), та
підвищити рівень ефективності досудового розслідування фактів вчинення
працівниками правоохоронних органів злочинів, що стосуються жорсткого
поводження та катування.
6.12. Визначити одним з пріоритетів діяльності проведення Державним
бюро розслідувань фінансових розслідувань як форми розшуку та повернення
активів, придбаних на засоби кримінального походження та доходів, одержаних
злочинним шляхом.
Зорієнтувати роботу Державного бюро розслідувань у напрямі
напрацювання практики використання так званих судових фондів (Litigation
Funds), які розробляють стратегію та тактику необхідних юридичних механізмів,
самостійно залучають юридичні компанії у потрібних іноземних юрисдикціях, а
також інвестують власні кошти в перспективні справи з повернення злочинно
здобутих активів, а прибуток отримують як частку від фактично повернутих
потерпілому (громадянину, юридичній особі, державі) коштів.
6.13. Забезпечити автономність Державного бюро розслідувань в питаннях
досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності з можливістю
проведення усього комплексу слідчих (негласних) слідчих (розшукових) дій, а
також оперативно-розшукових (оперативно-технічних) заходів власними
силами.
6.14. Посилити взаємодію Державного бюро розслідувань із
правоохоронними органами та іншими органами державної влади шляхом
обміну оперативною інформацією, проведення спільних прикладних
кримінологічних досліджень та розробки спільних заходів щодо виконання
завдань кримінальної юстиції, прийняття спільних нормативно-правових актів
для ефективної взаємодії, сприяти створенню належних умов для добросовісної
конкуренції між ними.
6.15. Здійснити комплексний аналіз кадрової ситуації у Державному бюро
розслідувань, сформувати принципи кадрової політики у відповідності до мети,
цінностей, стратегії розвитку Державного бюро розслідувань та запровадити
наукові підходи до прогнозування подальших кадрових процесів.
6.16. Впровадити дієвий механізм управління кадрами, який дозволить
своєчасно реагувати на негативні зміни кадрової ситуації, отримувати реальні
показники діяльності працівників Державного бюро розслідувань, визначити
оптимальні критерії оцінки їхнього професіоналізму, забезпечити обґрунтовану
ротацію кадрів, дотримуватися балансу між збереженням кадрів та оновленням
кадрового складу Державного бюро розслідувань; підвищити якість кадрового
забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань, а також посилити
заходи щодо формування кадрового резерву Державного бюро розслідувань.
6.17. Терміново завершити повне укомплектування оперативних і слідчих
підрозділів Центрального апарату та територіальних управлінь Державного
бюро розслідувань, сформувати підрозділи внутрішнього контролю Державного
бюро розслідувань, завершити конкурсні відбори для призначення на вакантні
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посади державної служби в Державному бюро розслідувань.
Забезпечити проведення нових відкритих конкурсів на заповнення
вакантних посад з обов’язковою публікацією на офіційному веб-сайті
Державного бюро розслідувань протоколів засідань конкурсних комісій,
переліків кандидатів, результатів проходження етапів тощо.
6.18. Вжити заходів щодо недопущення впливу на роботу конкурсних
комісій з проведення відкритих конкурсів для призначення на вакантні посади у
Державному бюро розслідувань.
6. 19. Впровадити передовий вітчизняний та зарубіжний досвід управління
в правоохоронних органах, навчально-методичне забезпечення діяльності
слідчих та оперуповноважених, запровадити інститут спеціалізації слідчих тощо.
6.20. Забезпечити неухильне виконання та безумовне дотримання
посадовими та службовими особами Державного бюро розслідувань вимог
кримінального та кримінального процесуального законодавства щодо швидкого,
повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень,
положень законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про
Державне бюро розслідувань» «Про державну службу», «Про доступ до
публічної інформації» та іншого законодавства України.
6.21. Усунути причини надмірного обмеження доступу до інформації у
Державному бюро розслідувань та привести положення наказу Державного бюро
розслідувань № 434 від 20 серпня 2020 року у відповідність до вимог законів
України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», інших
законодавчих актів у цій сфері.
Вжити заходів щодо недопущення віднесення нормативно-правових актів
Державного бюро розслідувань щодо його діяльності, структури та повноважень,
а також відомостей стосовно роботи з персоналом, проведення конкурсних
відборів, фінансової діяльності та діяльності у сфері забезпечення
функціонування Державного бюро розслідувань до службової інформації з
обмеженим доступом та присвоєння їй грифу «Для службового користування».
6.22. Вжити невідкладних заходів для формування Ради громадського
контролю при Державному бюро розслідувань на умовах відкритого та
прозорого конкурсу, забезпечити її постійне та безперервне функціонування.
6.23. Активізувати роботу щодо створення, організації роботи
Дисциплінарної комісії, до повноважень якої належить розгляд питань
дисциплінарних проваджень щодо працівників Державного бюро розслідувань,
забезпечити необхідні матеріально-технічні умови для її повноцінного
функціонування.
6.24. Активізувати роботу Науково-консультативної ради при Державному
бюро розслідувань, як постійнодіючого консультативно-дорадчого органу щодо
надання рекомендацій висновків та пропозицій з основних питань діяльності
Державного бюро розслідувань, підготовка яких потребує наукового
забезпечення.
6.25. Забезпечити невідкладне але не пізніше п'яти робочих днів з дня
затвердження, оприлюднення на офіційному веб-сайті Державного бюро
розслідувань нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім
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внутрішньо-організаційних), прийнятих Державним бюро розслідувань,
проектів рішень, що підлягають громадському обговоренню, інформації про
нормативно-правові засади діяльності із обов’язковим зазначенням дати
оприлюднення документа і дати оновлення інформації;
6.26. Забезпечити прозорість та відкритість для суспільства та
громадського контролю діяльності Державного бюро розслідувань,
оприлюднення переліків наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих
даних, їх систематичне оновлення та наповнення поточною інформацією.
6.27. Постійно здійснювати інформування громадськості про результати
реагування Державного бюро розслідувань на публікації у засобах масової
інформації про факти корупції та використання інформації, отриманої у
результаті журналістських розслідувань.
6.28. Забезпечити публічний доступ до інформації про складання, розгляд
і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та
планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів, а
також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками, взяття
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань
або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб,
планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і
послуг за бюджетні кошти (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі
товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону
України «Про
державну
таємницю»),
володіння,
користування
чи
розпорядження державним, комунальним майном, а також доступ до заробітних
плат працівників Державного бюро розслідувань.
6.29. Забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства
України щодо змін структури та штатних розписів центрального апарату
Державного бюро розслідувань, його територіальних управлінь, скорочення
посад державної служби, звільнення державних службовців Державного бюро
розслідувань, у тому числі внаслідок скорочення посад державної служби.
6.30. Виключити випадки неправомірного втручання у діяльність
підрозділів досудового розслідування центрального апарату та територіальних
органів Державного бюро розслідувань, надання незаконних вказівок, зокрема
щодо обов’язкового повідомлення працівникам патронатної служби Державного
бюро розслідувань інформації (до прийняття рішення щодо внесення відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань) про надходження з органів
прокуратури та поліції, Національного антикорупційного бюро України, Служби
безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України
матеріалів для реєстрації кримінальних проваджень про злочини.
6.31. Вжити заходів для недопущення приховування випадків
протиправних, у тому числі, корупційних діянь у Державному бюро
розслідувань, забезпечити обов’язкове оприлюднення інформації про
працівників Державного бюро розслідувань, притягнутих до відповідальності за
вчинення правопорушень.
6.32. Активізувати заходи, спрямовані на підвищення якості навчання
підготовки, перепідготовки працівників Державного бюро розслідувань,
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забезпечити можливість вивчення та використання передового досвіду при
забезпеченні організаційно-функціональної та матеріально-технічної роботи
Державного бюро розслідувань, новітніх наукових вітчизняних та зарубіжних
здобутків правоохоронних органів з метою їх подальшої реалізації в практичній
діяльності Державного бюро розслідувань.
6.33. Посилити міжнародну співпрацю з правоохоронними органами інших
держав щодо боротьби зі злочинністю, реалізовувати програми обміну досвідом
з провідними європейськими країнами з метою набуття ними нових практичних
знань та навичок у сферах кримінальної юстиції та боротьби зі злочинністю.
6.34. Забезпечити на постійній основі участь працівників Державного бюро
розслідувань у міжнародних заходах, організації проведення робочих зустрічей
та експертів слідчих органів інших країн для обговорення проблемних питань
діяльності Державного бюро розслідувань та обміну практичним досвідом.
6.35. Вжити всіх можливих заходів щодо забезпечення соціального захисту
працівників Державного бюро розслідувань та членів їх сімей, розробити та
впровадити систему заходів, спрямованих нормативне закріплення соціальних
гарантій, посилення соціально-правового захисту працівників Державного бюро
розслідувань, обумовлене особливістю їх діяльності та характером служби.
6.36. Сприяти підвищенню авторитету Державного бюро розслідувань та
створенню позитивного іміджу його працівників.
7. Дані Рекомендації оприлюднити на офіційному веб-сайті Комітету
Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, а також надіслати
до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального
прокурора, Державному бюро розслідувань для врахування в роботі.
8. Поінформувати Комітет з питань правоохоронної діяльності про стан
виконання цих Рекомендацій до 01 лютого 2021 року.
9. Контроль за виконанням Рекомендацій покладається на Комітет з питань
правоохоронної діяльності.
Голова Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Монастирський Денис Анатолійович
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