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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Голова Ради міністрів Польщі про зростання залежності 
ЄС, підрив його економіки й безпеки в разі запуску 
газогону

На захисті прав 
клієнтів банків

УНІФІКАЦІЯ ВИМОГ. Національний банк визначив порядок 
нагляду за дотриманням банками законодавства про захист 
прав споживачів фінансових послуг. Це забезпечить розкриття 
банками повної та достовірної інформації про фінансові послуги 
своїм клієнтам, щоб ті ухвалювали виважені рішення, дотриман-
ня фінустановами єдиних правил та вимог законодавства в га-
лузі захисту прав споживачів фінансових послуг і про рекламу.

«Це стимулюватиме банки до відповідальнішої поведінки що-
до споживачів, а також сприятиме захисту прав та інтересів спо-
живачів, — цитує УНІАН повідомлення пресслужби НБУ. — Фа-
хівці Національного банку, здійснюючи нагляд, мають право за-
питувати в банків додаткову інформацію, документи або пись-
мові пояснення. Після цього регулятор оформлятиме підсумки 
дистанційного нагляду. У разі виявлення порушення фахівці На-
ціонального банку складатимуть довідку про це й нададуть ре-
комендації для їх усунення».

Насамперед перевірятимуть банки, які мають більший ризик 
порушення прав споживачів фінансових послуг. 

ЦИТАТА ДНЯ

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

295 000 грн
спрямував Фонд соціального 

страхування у січні на виплати для  
51 медика, найбільш постраждалих  

від COVID-19,  і їхніх родин  

«Північний потік-2» — 
крок за спиною Європи, 

антиєвропейський 
проєкт, який може 

сприяти агресивній 
політиці Росії. 

Настав час покласти  
цьому край».

Україна високо цінує 
підтримку з боку 
Європейського  
інвестиційного банку

СПІВПРАЦЯ. Під час робочого візиту Прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля до Люксембургу підписано важливі фінансові 
документи

2

4 5 
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

На окупованій території України 
носяться з черговим ідеологічним 
проєктом  «рускій Донбас» і 
прагнуть розширити захоплення 
східних областей

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

Герой України Ігор 
Гордійчук з однодумцями 
повертає пам’ять про 
легендарного українського 
полководця Івана Богуна

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Денис Шмигаль та президент ЄІБ Вернер Хойєр домовилися про надання 50 млн євро на закупівлю вакцин та сучасного 
холодильного обладнання
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості обвинуваченого Смолкіна Геннадія Олександрови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 22а, кв. 31) в судо-
ве засідання з розгляду кримінальної справи №428/11030/20 за обвинуваченням Смолкіна Геннадія Олександровича, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, яке відбудеться 24.02.2021 року о 15 годині 40 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У 
разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про не-
можливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду:  
inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В. Н.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у складі: головуючого судді Стрельбицького В. В., 
судді Фролової Л. Д., судді Романюка В. Ф.) знаходиться кримінальне провадження про обвинувачення Ткаченка Воло-
димира Ярославовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.258-3 КК України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом призначено на 18 лютого 2021 року о 14 го-
дині 45 хвилин у приміщенні Галицького районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 по-
верх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 07.07.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, квартал Ленінського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки у судове за-
сідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріа-
лах справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Соколов Володимир Миколайович, 01.11.1959 року народження, відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 

КПК України викликається на 14 год. 00 хв. 22.02.2021 року до Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, головуючий суддя О. Л. Трембач, тел. (0382) 70-27- 54 для проведення судового за-
сідання у кримінальному провадженні № 22017240000000004 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Судновий білет № 2671, 
виданий Держрибагентством на риболовне 

судно бортовий номер ЯОД 0430 
від 23.02.2017 р. на Фрахтувальника: 

ФОП Харьковський Сергій Вікторович, 
вважати недійсним.

Втрачено свідоцтво про реєстрацію
№ ПІ — 5238 від 31 березня  2017 року, 

видане Міністерством  економічного розвитку 
і торгівлі України.

Вказане свідоцтво вважати недійсним.

У січні 2014 року працівники міліції пред’явили офіційні обвинувачення одному з 
нападників у вчиненні хуліганства за обтяжуючих обставин. Через декілька днів пра-
цівники міліції виявили, що він виїхав працювати до Росії. Його було оголошено у 
розшук, а розслідування зупинено. 

У квітні 2017 року його оголосили в міжнародний розшук, а у червні 2017 року за-
тримали у м. Москва. У грудні розслідування у справі відновили і 19 грудня 2017 ро-
ку до Вінницького районного суду було подано обвинувальний висновок, в якому на-
падник обвинувачувався у вчиненні хуліганства за обтяжуючих обставин.

Заявник відмовлявся співпрацювати зі слідством, наполягаючи на проведенні 
розслідування саме прокуратурою області. Також заявник звернувся до Вінницько-
го районного суду із заявою про відвід слідчого міліції, який проводив розслідуван-
ня його справи, стверджуючи, що слідчий використовував своє службове становище 
для виправдання одного з нападників, який був працівником міліції. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на непроведення органами державної влади ефективного розсліду-
вання нападу на нього; за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції на 
невжиття органами державної влади всіх розумних заходів для викриття мотиву ре-
лігійної ненависті, який стверджувано став підґрунтям для нападу на нього; за стат-
тею 9 Конвенції, взятою окремо, та у поєднанні зі статтею 14 Конвенції на неналежне 
реагування органів державної влади на напад, якого він зазнав у контексті своєї ре-
лігійної діяльності; за статтею 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції про те, 
що слідчий орган діяв недобросовісно, оскільки не провів ефективного розслідуван-
ня інциденту та не долучив певні документи, які заявник хотів би долучити до матері-
алів справи на національному рівні. 

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції Європейський суд встано-
вив, що незважаючи на пред’явлення нападнику офіційного обвинувачення, орга-
ни державної влади не запобігли його виїзду до Росії та не оголошували його у роз-
шук протягом трьох років. З огляду на зазначене Європейський суд дійшов висно-
вку, що органи державної влади не провели ефективного розслідування жорстоко-
го поводження, якому був підданий заявник, та встановили порушення процесуаль-
ного аспекту статті 3 Конвенції.

Щодо скарги заявника за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвен-
ції Європейський суд зазначив, що ця скарга тісно пов’язана з його скаргою за стат-
тею 3 Конвенції, однак вона не порушує жодного питання, яке вимагало б окремо-
го розгляду. 

Розглянувши скаргу заявника за статтею 9 Конвенції, взяту окремо, та у поєднан-
ні зі статтею 14 Конвенції, Європейський суд вказав, що не існувало жодного під-
твердження, що заявник насправді якимось чином сповідував свою релігію, коли на 
нього напали, та обставини справи не підтверджують його підозри, що напад був 
пов’язаний з його релігією. Отже, ця частина заяви є несумісною з положеннями Кон-
венції за критерієм ratione materiae та відхилив її відповідно до підпункту «а» пункту 
3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

Щодо скарги заявника за статтею 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвенції 
Європейський суд зазначив, що порушення статті 18 Конвенції може виникнути ли-
ше у випадку, коли відповідне право або свобода підлягають обмеженням, дозволе-
ним Конвенцією. Стаття 3 Конвенції не підлягає обмеженням та у ній не наводиться 
жодних винятків і відповідно до пункту 2 статті 15 Конвенції відступ від неї не допус-
кається навіть у випадку суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації. Європей-
ський суд дійшов висновку, що стаття 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 Конвен-
ції не застосовується до цієї справи та відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції відхилив її як несумісну з положеннями Конвенції за крите-
рієм ratione materiae.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції, взятою окремо, та у по-

єднанні зі статтею 14 Конвенції, а решту скаргу у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що скарги заявника за статтею 14 у поєднанні зі статтею 3 Кон-

венції не порушують жодного питання, яке вимагало б окремого розгляду;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 7 500 

(сім тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватися, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована 
в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simpleinterest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».

СПРАВА «Вадим Ісаакович ТЕЙТЕЛЬ проти України  
та Зоя Олександрівна МАТВЄЄВА проти України» 

(Vadym Isaakovych TEYTEL against Ukraine and Zoya 
Oleksandrivna MATVEYEVA against Ukraine)

(Заяви № 33182/19 та № 41410/19)

Стислий виклад рішення від 10 грудня 2020 року
Заявники звернулися до Європейського суду з прав людини (далі — Європей-

ський суд) зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивіль-
них проваджень та відсутність в національному законодавстві ефективних засобів 
юридичного захисту у зв’язку з цим. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Євро-
пейський суд вирішив розглянути їх спільно в одному рішенні.

Європейський суд отримав підписані сторонами декларації щодо дружнього вре-
гулювання спору, згідно з якими заявники погодилися відмовитися від будь-яких по-
дальших скарг проти України щодо фактів, які призвели до подання цих заяв, в об-
мін на зобов’язання Уряду сплатити суми, вказані в таблиці в додатку до рішення.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить під-
став для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд ви-
знав за доцільне виключити справи зі свого реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

СПРАВА «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 1»  
ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF BUDIVELNO INVESTYTSIYNA GRUPA 1 v. UKRAINE)
(Заява № 56903/10)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2020 року
У 2004 році Київська міська рада прийняла рішення про відведення земельної ді-

лянки «Будівельно-інвестиційній групі 1» (далі — підприємство-заявник) для будів-

Однак, у вересні 2007 року підприємство-заявник отримало дозвіл на виконання 
будівельних робіт і згодом уклало договір з іноземною компанією щодо інвестуван-
ня у проєкт будівництва.

У липні 2008 року Київська міська рада скасувала своє рішення про передання під-
приємству-заявнику земельної ділянки в оренду, запропонувавши розірвати договір 
оренди, та включила цю ділянку до скверів відповідно до програми розвитку зеле-
ної зони міста Києва.

У лютому 2009 року підприємство-заявник звернулося до суду, вимагаючи стяг-
нути з Київської міської ради відшкодування за скасоване рішення та зміну статусу 
земельної ділянки на сквер. Господарський суд міста Києва відмовив підприємству-
заявнику у задоволенні позову. Суди вищих інстанцій залишили рішення без змін. 

У грудні 2010 року Господарський суд міста Києва за позовом підприємства-заяв-
ника визнав договір оренди земельної ділянки недійсним, відмовивши у задоволен-
ні вимоги про стягнення сплаченої підприємством-заявником орендної плати. Вищий 
господарський суд України повернув без розгляду касаційну скаргу підприємства-за-
явника у зв’язку з несплатою судового збору.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) підприємство-
заявник скаржилося за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на порушення своїх майнових 
прав внаслідок скасування органами державної влади рішення про відведення зе-
мельної ділянки для будівництва та надання цій земельній ділянці статусу скверу; а 
також за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що відмовляючи у задоволенні позову про від-
шкодування шкоди, національні суди не обґрунтували своїх рішень та не розглянули 
доречні та важливі аргументи підприємства-заявника. 

Розглянувши скарги підприємства-заявника, Європейський суд зазначив, що на-
дання земельній ділянці статусу скверу, хоча і було врахуванням громадської думки, 
але не відповідало зобов’язанням органів державної влади за договором оренди та 
вимозі національного законодавства, згідно з якою орендодавець зобов’язаний не 
вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною 
ділянкою. До того ж, прийнявши таке рішення, національні органи влади не вжили 
заходів для уникнення або пом’якшення несприятливих наслідків для підприємства-
заявника, наприклад, запропонувавши для забудови іншу земельну ділянку. 

Європейський суд щодо розгляду позову підприємства-заявника про відшко-
дування шкоди зауважив, що національні суди не розглянули ключовий аргумент 
стосовно перешкоджання органами влади ефективному використанню земельної 
ділянки, зосередивши свій аналіз на висновку, що договір оренди був дійсним та 
обов’язковим. Європейський суд дійшов висновку, що судовий розгляд спору не був 
ефективною процесуальною гарантією. З огляду на серйозні недоліки у поведінці на-
ціональних органів влади та судів, внаслідок яких на підприємство-заявника було по-
кладено надмірний індивідуальний тягар, Європейський суд констатував порушення 
статті 1  Першого протоколу до Конвенції.

Стосовно скарги підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європей-
ський суд, враховуючи свої висновки за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, 
постановив, що немає необхідності окремо розглядати цю скаргу.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
« 1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за пунктом 1 статті 6 

Конвенції;
4. Постановляє, що питання про застосування статті 41 Конвенції не готове для 

вирішення, а тому
(a) відкладає розгляд цього питання;
(b) закликає Уряд та заявника упродовж трьох місяців надати свої письмові за-

уваження з цього питання та, зокрема, повідомити Суд про будь-яку угоду, якої во-
ни можуть досягти;

(c) відкладає подальший розгляд цього питання та делегує Голові комітету повно-
важення вирішити його за необхідності».

СПРАВА «КАРТАШОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KARTASHOV v. UKRAINE)

(заява № 66362/11)

Стислий виклад рішення від 17 грудня 2020 року
Заявника було затримано після отримання ним стверджуваного хабаря від його 

клієнта. Слідчий допитав клієнта заявника та його дружину і офіційно визнав їх по-
терпілими у справі. На їхніх показаннях ґрунтувались пред’явлені заявнику обвину-
вачення. 

31 грудня 2009 року Жовтневий районний суд міста Маріуполя (далі — суд пер-
шої інстанції), посилаючись зокрема, на показання потерпілих, протоколи працівни-
ків міліції, а також відеозапис зустрічі дружини потерпілого і заявника, визнав його 
винним у вчиненні замаху на шахрайство та у підбурюванні до надання хабаря і об-
рав йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки. Апеляційний суд у 
зв’язку з низкою порушень у документуванні відеозапису скасував вирок суду першої 
інстанції та повернув справу на новий розгляд іншим складом суддів.

Під час нового судового розгляду суд першої інстанції дослідив відеозапис зу-
стрічі і вирішив визнати відеозапис недопустимим доказом і вилучити його з дока-
зової бази. Суд неодноразово викликав потерпілих, але вони не з’являлися з невідо-
мих причин. Згодом потерпілі подали заяву з проханням розглянути справу за їхньої 
відсутності. Суд вирішив оголосити показання потерпілих та слідчого, який проводив 
досудове слідство у справі.  

21 жовтня 2010 року суд першої інстанції знову визнав заявника винним за тими 
самими обвинуваченнями та обрав йому таке ж покарання. Апеляційний суд та Ви-
щий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відхили-
ли скарги заявника та залишили вирок суду першої інстанції без змін. 

До Європейського суд з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився на порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) у зв’язку з тим, що вирок, 
яким засудили заявника, частково ґрунтувався на показаннях потерпілих, які не були 
допитані суддею, який виніс вирок.  

Європейський суд вказав, що новий склад суду не допитав жодного зі свідків. Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що з огляду на принципову зміну у доказовій базі, 
яка сталася під час нового судового розгляду, національні суди не забезпечили до-
статньо гарантій для загального справедливого судового розгляду, оскільки склад 
суду першої інстанції повністю змінився і новий склад не зміг особисто допитати 
свідків та потерпілих у справі, а лише посилався на протоколи судових засідань із по-
казаннями, які вони надали під час попереднього судового розгляду, та констатував 
порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпункт «d» пункту 3 статті 6 Кон-

венції;
3. Постановляє, що:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 лютого 2021 р. № 97-р 
Київ

Про делегацію Уряду України для участі  
у Сьомому засіданні Ради асоціації  

між Україною та ЄС
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у Сьомому засіданні Ради асоціа-

ції між Україною та ЄС у складі згідно з додатком.
2. Дозволити главі делегації в разі потреби вносити зміни до складу делегації, за-

лучати до її роботи представників центральних органів виконавчої влади, закордон-
них дипломатичних установ України, радників, експертів.

3. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у Сьомому засідан-
ні Ради асоціації між Україною та ЄС, що додаються (для службового користування).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 5 лютого 2021 р. № 97-р

СКЛАД  
делегації Уряду України для участі у Сьомому засіданні Ради асоціації  

між Україною та ЄС

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович  — Прем’єр-міністр України, глава делегації
СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна — Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України 
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович  — Віце-прем’єр-міністр України - Міністр циф-

рової трансформації
КУЛЕБА Дмитро Іванович  — Міністр закордонних справ 
КРИКЛІЙ Владислав Артурович — Міністр інфраструктури 
ПЕТРАШКО Ігор Ростиславович — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства 
МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції 
ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна — Генеральний прокурор України (за згодою)
КАЧКА Тарас Андрійович — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства — Торговий представник України
ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович  — Надзвичайний і Повноважний Посол Укра-

їни в Королівстві Бельгія, Представник України при Європейському Союзі
КУЦЕВОЛ Анатолій Анатолійович — заступник Державного секретаря Кабінету Мі-

ністрів України
КОТЛЯРОВА Олена Сергіївна — радник Прем’єр-міністра України
МАКАРУХА Зоряна Мар’янівна — керівник експертної групи з діалогу високого 

рівня Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секре-
таріату Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2021 р. № 99-р 
Київ

Про звільнення Бодрова Є. Є.  
з посади заступника Голови Державної 

служби України з питань геодезії‚ 
картографії та кадастру

Звільнити Бодрова Єгора Євгеновича, призначеного за контрактом, з посади за-
ступника Голови Державної служби України з питань геодезії‚ картографії та када-
стру за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України «Про дер-
жавну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2021 р. № 100-р 
Київ

Про звільнення Харченка О. І.  
з посади першого віце-президента 

Української державної  
корпорації по виконанню монтажних і 

спеціальних будівельних робіт  
Звільнити Харченка Олега Івановича з посади першого віце-президента Україн-

ської державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних ро-
біт за власним бажанням. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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2020 рік для ДБР — рік нарощування потужностей та зміцнення потенці-
алу! Ми стали державним правоохоронним органом. Указом Президента Украї-
ни від 05 лютого 2020 року № 41/2020 затверджено нову організаційну структу-
ру ДБР, якою створено нові підрозділи.

У центральному апараті ДБР почали діяти Головне оперативне управління та 
Головне оперативно-технічне управління, що значно підвищило автономність 
та ефективність роботи Державного бюро розслідувань у частині проведення 
усього комплексу оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (роз-
шукових) дій у виконанні покладених законодавством завдань щодо запобіган-
ня, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопо-
рушень, віднесених до компетенції ДБР. Зокрема за результатами діяльності Го-
ловного оперативного управління на кінець 2020 року розпочато 198 криміналь-
них проваджень. 

Створення у Бюро самостійного структурного підрозділу, який займається 
розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених у зв’язку із масовими 
протестами у 2013—2014 роках, покращило ефективність досудового розслі-
дування у провадженнях указаної категорії, за звітний період до суду направле-
но 23 обвинувальних актів відносно 28 осіб.

Для оперативного реагування на загрози, що існують в суспільстві, оператив-
ного прибуття на місце події та якісного виконання завдань, покладених на Бю-
ро, проведено організаційно-штатні зміни, результатом чого стало створення на 
базі семи наявних територіальних управлінь слідчих та оперативних підрозділів 
з дислокацією в кожному обласному центрі країни.

Проведено значну нормотворчу діяльність, з  метою регулювання питань 
проходження служби рядовим і начальницьким складом опрацьовано і ініційо-
вано прийняття ряду нормативно-правових актів, зокрема постанов Кабінету Мі-
ністрів України «Питання присвоєння спеціальних звань рядового і начальниць-
кого складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спе-
ціальними, а також військовими званнями і класними чинами» та «Про затвер-
дження Положення про проходження служби особами рядового і начальниць-
кого складу Державного бюро розслідувань».

На кінець 2020 року укомплектованість працівниками склала 65%, були ого-
лошені конкурси на зайняття понад 1 400 вакантних посад, створено 29 кон-
курсних комісій, що свідчить про стрімке нарощення кадрового потенціалу Бю-
ро.

З метою цілодобового отримання інформації про кримінальні правопору-
шення та миттєвого реагування на них ми відкрили спеціальну телефонну лінію.

Діалог з громадськістю важливий для нас, тож навіть в умовах карантинних 
обмежень ми забезпечували постійне інформування суспільства про результа-
ти своєї роботи, запроваджуючи нові форми спілкування — онлайн-брифінги, 
відеозвіти, публікацію новин у відеоформаті та онлайн-вебінари. 

У грудні 2020 року завершено формування органу цивільного контролю — 
Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, яка на сво-
єму першому засіданні обрала трьох представників до складу Дисциплінарної 
комісії ДБР, який був затверджений наказом вже у січні цього року. Отже, пи-
тання дисциплінарних стягнень до працівників Державного бюро розслідувань 
розблоковано. 

У 2020 році завершено досудове розслідування у ряді кримінальних прова-
джень, що набули широкого суспільного резонансу, зокрема стосовно чоти-
рьох народних депутатів України, Президента України, повноваження якого при-
пинено, колишнього начальника Генерального штабу — Головнокомандувача 
Збройних Сил України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, інших ви-
сокопосадовців. 

Бюро активно вживає заходів, направлених на запобігання та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із катуваннями та нелюдським або 
таким, що принижує гідність, поводженням з боку правоохоронців. Так, до су-
ду направлено обвинувальний акт щодо катувань поліцейськими у Кагарлику.

Перед нами стоїть багато викликів, проте, я впевнений, ми рухаємося у пра-
вильному напрямку, аби довести громадянам країни, що закон — один для всіх.

Олексій  СУХАЧОВ
В. о. Директора ДБР

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
Президент України 05.02.2020 підписав Указ № 41/2020 про затверджен-

ня організаційної структури ДБР, якою створено ряд нових підрозділів, зо-
крема Головне слідче управління, Головне оперативне управління, Голо-
вне оперативно-технічне управління та Управління забезпечення особистої 
безпеки. Як самостійний структурний підрозділ центрального апарату ДБР 
створено Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масо-
вими протестами у 2013—2014 роках. Слідчим цього підрозділу від органів 
прокуратури передано матеріали кримінальних проваджень для подальшо-
го розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Затвердже-
но новий штатний розпис Бюро, проведено конкурси на вакантні посади та 
приведено у відповідність нормативно-правову базу. Опрацьовано й ініційо-
вано прийняття ряду нормативно-правових актів, зокрема постанов Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження Положення про проходження служ-
би особами рядового і начальницького складу Державного бюро розсліду-
вань» та «Питання присвоєння спеціальних звань рядового і начальниць-
кого складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими 
спеціальними, а також військовими званнями і класними чинами».
СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДБР У КОЖНОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

Законодавцем передбачено, що кожне територіальне управління поши-
рює діяльність на декілька областей, внаслідок чого слідчі та оператив-
ні працівники позбавлені можливості оперативного прибуття на місце по-
дії та реагування на кримінальні правопорушення, що готуються, та вчине-
ні кримінальні правопорушення, оскільки витрачають значний час на доро-
гу. З метою покращення результатів у даному напрямі наказом Державно-
го бюро розслідувань  від 15.10.2020 № 581 у структурі семи територіаль-
них управлінь ДБР, не змінюючи загальну чисельність, проведено організа-
ційно-штатні зміни, результатом яких стало створення на їх базі слідчих та 
оперативних підрозділів з дислокацією у кожному обласному центрі. На цей 
час тривають конкурси на зайняття вакантних посад у створених підрозді-
лах. Водночас для Державного бюро розслідувань надзвичайно важливим 
є створення відокремлених підрозділів територіальних управлінь ДБР, тому 
Державним бюро розслідувань ініційовано зміни до статті 9 Закону України 
«Про Державне бюро розслідувань».  

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
У 2020 році слідчими Державного бюро розслідувань здійснювалося до-

судове розслідування у 43 271 кримінальному провадженні. Загалом наван-
таження на слідчих центрального апарату зросло вдвічі.

Значних сил та часу потребувало здійснення досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних ор-
ганів.

Особлива увага приділялася розслідуванню катувань та іншого неналеж-
ного поводження. За 2020 рік до суду направлено 83 обвинувальні акти що-
до 117 осіб, з них 6 актів щодо 15 осіб — за статтею 127 КК України, інші — 
за частиною другою статті 365 та статтями 371, 374 КК України. 

Системна робота проводилася під час розслідування корупційних кримі-
нальних правопорушень. За 2020 рік направлено до суду 461 обвинуваль-
ний акт у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопо-
рушення, з них 261, або 57% — у провадженнях, пов’язаних із одержанням 
неправомірної вигоди на загальну суму понад 19 млн грн.

Крім того, у 2020 році слідчими Державного бюро розслідувань знешко-
джено 15 злочинних спільнот, до складу яких входили 63 учасники. Викри-
то 9 злочинних угруповань із корупційними зв’язками. Членами угруповань 
вчинялись незаконні порубки лісу та збут лісопродукції, шахрайства, вима-
гання неправомірної вигоди та незаконний збут наркотичних засобів.

Одним із критеріїв оцінки ефективності роботи слідчих Державного бюро 
розслідувань визначено стан відшкодування шкоди, завданої кримінальни-
ми правопорушеннями, який, порівняно з 2019 роком, збільшився в 4 рази.

Для оперативного та своєчасного реагування на правопорушення запра-
цювала спеціальна телефонна лінія Державного бюро розслідувань, на яку 
громадяни можуть звернутися з повідомленням про вчинення кримінальних 
правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань.

Зареєстровано заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення 
За джерелами надходження

за заявами та повідомленнями фізичних осіб 2 562
за ухвалами судів 3 035
за матеріалами правоохоронних органів 3 270
самостійно виявлено під час досудового розслідування 1 085
повідомлення в ЗМІ 21
повідомлення підприємств, установ, організацій  
та посадових осіб

1 275

інші 15 28
УСЬОГО 12 776

За територіальними управліннями
Київ 2 643
Краматорськ 2 559
Львів 1 329
Мелітополь 933
Миколаїв 1 056
Полтава 1 966
Хмельницький 1 356
центральний апарат 934

Розслідування у кримінальних провадженнях
Київ 9 403
Краматорськ 5 721
Львів 4 766
Мелітополь 2 323
Миколаїв 5 148
Полтава 8 221
Хмельницький 4 486
центральний апарат 3203

Річне навантаження на слідчих
Київ 196
Краматорськ 143
Львів 106
Мелітополь 54
Миколаїв 123
Полтава 175
Хмельницький 102
центральний апарат 31
СЕРЕДНЄ 105

Перебувало у провадженні слідчих ДБР (станом на 31 грудня 2020 року)
залишок кримінальних проваджень, у яких зупинено  
досудове розслідування

8 976

з них — оголошено в розшук підозрюваного  
(п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України)

8 941

залишок незакінчених кримінальних проваджень 13 563
з них — з повідомленням особи про підозру 326

Направлено до суду з обвинувальним актом
усього проваджень 3 305
кількість обвинувачених 3 603
осіб, щодо яких набрав сили обвинувальний вирок 1 267

Повідомлено про підозру
Кількість осіб

усього 3 945
високопосадовцям 7
працівникам правоохоронних органів 1 272

у т.ч.

працівникам органів прокуратури 26
працівникам СБУ 27
працівникам НПУ 639
працівникам ДПСУ 119
працівникам ДКВСУ 67
працівникам ДЛОУ 155
працівникам органів, що здійсню-
ють контроль за додержанням по-
даткового законодавства

55

працівникам  органів, що здійсню-
ють контроль за переміщенням то-
варів через митний кордон

77

іншим 107
суддям 10
військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резер-
вістам під час проходження зборів

2 337

Направлено до суду обвинувальних актів
усього 3 305
у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування 7
з угодою про визнання винуватості 342

Направлено до суду обвинувальних актів за видами кримінальних  
правопорушень

про кримінальні корупційні правопорушення 461
про правопорушення, вчинені працівниками правоохорон-
них органів, щодо застосування катувань та іншого  
порушення прав громадян

83

про правопорушення, вчинені у бюджетній системі 36
про правопорушення, вчинені організованою групою  
та злочинною організацією

15

про правопорушення, вчинені у сфері земельних  
правовідносин 

4

Направлено до суду обвинувальних актів за родом діяльності  
службових осіб

високопосадовцями 7
працівниками правоохоронних органів 894

у т.ч.

працівниками органів 
прокуратури

23

працівниками СБУ 20
працівниками НПУ 432
працівниками ДПСУ 103
працівниками ДКВСУ 48
працівниками ДЛОУ 73

працівниками органів, 
що здійснюють конт роль 
за додержанням подат-
кового законодавства

40

працівниками  органів, 
що здійснюють контроль 
за переміщенням товарів 
через митний кордон

62

іншими 93
суддями 14
військовослужбовцями, військовозобов’язаними  
та резервістами під час проходження зборів

2095

інші суб’єкти 295

Виявлено коштів та іншого майна у співпраці з АРМА
Об’єкти нерухомого майна (од.) 1 969
Частки у статутному капіталі (грн) 16 139 995 078
Земельні ділянки 1 343
Цінні папери (грн) 4 245 710 437
Транспортні засоби (од.) 496
Долари США 27 284 328
Гривні 623 924 546
Фінансові зобов’язання (грн) 2 977 760
Євро 102 787

Передано в управління АРМА рухоме та нерухоме майно
Вартість переданого майна (грн) Дохід від управління майном (грн)

312 339 000 5 319 494

Стан відшкодування збитків, завданих кримінальними 
правопорушеннями (грн)

Встановлено збитків Відшкодовано збитків Накладено арешт на майно
415 576 510 19 890 660 93 508 930

СПІВПРАЦЯ З РАДОЮ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
05 лютого 2020 року Указом № 42/2020 Президент України затвердив По-

рядок формування Ради громадського контролю при Державному бюро 
розслідувань, на виконання якого у Державному бюро розслідувань вжи-
то ряд заходів, завдяки яким у Бюро створено орган цивільного контролю.

Етапи формування РГК при ДБР:
1. Утворено Конкурсну комісію з добору членів Ради громадського конт-

ролю при Державному бюро розслідувань (далі — Конкурсна комісія).
 2. За участю Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-

ції України та спеціалістів Управління інформаційних технологій ДБР впро-
ваджено нову систему захищеного голосування з використанням найсучас-
нішої технології українського виробника «gov.id», яка дала змогу запобігти 
масовим фальсифікаціям під час масштабного персонального голосування 
з обрання членів Ради громадського контролю при Державному бюро роз-
слідувань. За результатами проведеного голосування визначено 30 осіб, які 
набрали найбільшу кількість голосів, для подальшої участі в конкурсному 
відборі до складу РГК при ДБР.

3. Проведено такі етапи конкурсу: написання есе 11 грудня 2020 року, ін-
дивідуальні співбесіди 23 грудня 2020 року, за результатами яких складено 
рейтинговий список кандидатів до складу РГК при ДБР. Перші 15 осіб бу-
ли внесені Конкурсною комісією до переліку осіб, рекомендованих до скла-
ду Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, який 
був поданий на затвердження Директору Державного бюро розслідувань.

В.о. Директора ДБР Олексій Сухачов наказом № 866 від 24.12.2020 за-
твердив склад Ради громадського контролю при Державному бюро розслі-
дувань:

1. Бойко Артем Миколайович
2. Вак Володимир Іванович
3. Зубков Владислав Єгорович
4. Ключарьов Костянтин Олегович
5. Кульшенко Руслан Анатолійович
6. Легких Кирило Вікторович
7. Лисенко Микола Петрович
8. Монаєнко Антон Олексійович
9. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна
10. Сиза Наталія Петрівна
11. Сіваченко Григорій Владиславович
12. Слюсаренко Сергій Вікторович
13. Татарчук Федір Михайлович
14. Штепа Артур Георгійович
15. Яра Олена Сергіївна
4. Створено орган цивільного контролю при Державному бюро розслі-

дувань.
На першому засіданні нового складу РГК при ДБР, яке відбулося 30 груд-

ня 2020 року, обрано голову Ради — Яру Олену Сергіївну, заступника голови 
— Сизу Наталію Петрівну та секретаря — Слюсаренка Сергія Вікторовича, а 
також трьох представників для подання Директору Державного бюро роз-
слідувнь з метою включення їх до складу Дисциплінарної комісії Держав-
ного бюро розслідувань. Ними стали Легких Кирило Вікторович, Сіваченко 
Григорій Владиславович та Штепа Артур Георгійович.

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Карантинні заходи протягом 10 місяців 2020 року ускладнили комуніка-

цію ДБР з громадськістю та засобами масової інформації, а також унемож-
ливили підтримання її у звичному форматі. Тому для належного інформу-
вання суспільства про роботу Державного бюро розслідувань ми впровади-
ли нові форми взаємодії — онлайн-брифінги, відеозвіти, публікацію новин 
у відеоформаті та онлайн-вебінари.

Інформування громадськості про роботу ДБР здійснюється через офі-
ційний вебсайт, а також сторінки у соціальних мережах Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, а з початку року — також у месенджері Telegram, на який 
менш ніж за рік підписались 3 520 читачів. За рік на офіційному вебсайті 
розміщено 1 709 новин.

Для більш ефективного інформування суспільства про діяльність Дер-
жавного бюро розслідувань на офіційних каналах зв’язку спікер Держав-
ного бюро розслідувань у відеоформаті інформує про найважливіші нови-
ни. Стан розслідування резонансних злочинів у відеоформаті також комен-
тують слідчі або керівники слідчих підрозділів Державного бюро розсліду-
вань.

Протягом звітного періоду ДБР проведено інформаційні компанії, а саме:
- щодо встановлення справжніх причин та умов, що сприяли анексії

Кримського півострова;
- щотижневі, щомісячні звіти про результати роботи Державного бюро

розслідувань;
- про результати роботи слідчих управлінь;
- звіти про результати розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із ма-

совими протестами у 2013 — 2014 роках та інші.
ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

ДБР взаємодіє з державними органами відповідно до статті 22 Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань».

У 2020 році Державним бюро розслідувань укладені (підписані) наступні 
документи про взаємодію. 

Звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за 2020 рік
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ОГОЛОШЕННЯ
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1. Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Державним бюро 
розслідувань і Управлінням державної охорони України, метою якого є нала-
годження відкритого діалогу, забезпечення належної взаємодії для виконання 
завдань, визначених законодавством, у межах вжиття заходів щодо удоско-
налення законодавства у сфері здійснення правоохоронної діяльності, забез-
печення підготовки та підвищення кваліфікації працівників;

2. Міжвідомчий наказ між Державним бюро розслідувань та Міністерством 
внутрішніх справ України про затвердження Порядку електронної інформа-
ційної взаємодії Державного бюро розслідувань та Міністерства внутрішніх 
справ України, завдяки якому запроваджено механізм електронної інформа-
ційної взаємодії (обмін інформацією) між Державним бюро розслідувань та 
Міністерством внутрішніх справ України;

3. Договір про порядок інформаційної взаємодії між Адміністрацією Дер-
жавної прикордонної служби України та ДБР;

4. Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Державним бюро 
розслідувань та Службою судової охорони. Його мета — координація та спів-
робітництво, обмін інформацією, проведення спільних інструкторсько-мето-
дичних занять, практичних тренувань працівників з використанням навчаль-
но-матеріальної бази органів;

5. Меморандум про співпрацю між Державним бюро розслідувань та Ди-
пломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві за-
кордонних справ, метою якого є консолідація зусиль у створенні належних 
умов для професійного навчання, підвищення кваліфікації та рівня професій-
ної компетенції працівників Державного бюро розслідувань, які займаються 
питаннями зовнішніх зносин України, зокрема мовної підготовки, проведення 
науково-дослідної роботи для підвищення ефективності діяльності;

6. Угода про інформаційне співробітництво між Державною казначейською 
службою України та Державним бюро розслідувань;

7. Угода про інформаційне співробітництво між Державною податковою
службою України та Державним бюро розслідувань, метою якої є інформа-
ційне співробітництво між ДПС та ДБР відповідно до чинного законодавства;

8. Меморандум про співпрацю між Державним бюро розслідувань та
Націо нальним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Мета — 
створення належних умов для професійного навчання, підвищення кваліфі-
кації та рівня професійної компетентності працівників ДБР, припинення, роз-
криття та розслідування кримінальних правопорушень, проведення науково-
дослідної роботи;

9. Меморандум про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки та
кіберзахисту між Національним координаційним центром кібербезпеки Ра-
ди національної безпеки і оборони України та Державним бюро розсліду-
вань. Його метою є взаємодія та співробітництво у сфері кібербезпеки та кі-
берзахисту, спрямована на попередження, виявлення, ефективне реагування 
та протидію актуальним кіберзагрозам, аналіз подій безпеки, підвищення рів-
ня ситуаційної обізнаності у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, організації 
спільної наукової діяльності у цій сфері.

ВЗАЄМОДІЯ З ПРОФІЛЬНИМИ КОМІТЕТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ 

Державним бюро розслідувань у 2020 році розроблено ряд проєктів зако-
нів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, 
які направлені до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 
діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудуван-
ня як до суб’єктів законодавчої ініціативи. Крім того, керівництво Державно-
го бюро розслідувань взяло участь у відкритих комітетських слуханнях, реко-
мендації яких враховано та вжито відповідних заходів.

Протягом 2020 року опрацьовано понад 55 проєктів законів України, які 
надходили на розгляд до ДБР від Комітету Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності, Комітету Верховної Ради України з питань органі-
зації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політи-
ки та захисту прав ветеранів.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Державним бюро розслідувань постійно вживаються заходи щодо вивчен-

ня та впровадження в діяльність ДБР передового досвіду правоохоронних ор-
ганів провідних країн світу, а також підвищення кваліфікації працівників ДБР у 
межах співпраці з міжнародними партнерами Державного бюро розслідувань.

З метою налагодження та удосконалення співпраці ДБР з правоохоронни-
ми органами іноземних держав, обміну досвідом та залучення міжнародної 
технічної допомоги протягом 2020 року організовано та проведено 90 захо-
дів за участю міжнародних партнерів ДБР (візити знайомства, робочі зустрі-
чі, відеоконференції тощо), у яких взяли участь керівництво та інші працівни-
ки ДБР.

Так, у 2020 році організовано та проведено зустрічі з представниками ди-
пломатичних місій Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, 
Держави Ізраїль, Литовської Республіки, Словацької Республіки, Естонської 
Республіки, Королівства Нідерланди, Королівства Данія, Турецької Республі-
ки, Канади, Японії, Королівства Іспанія, Сполученого Королівства Великої Бри-
танії та Північної Ірландії, а також з представниками Європейського інвести-
ційного банку, Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, Управлін-
ня ООН з наркотиків та злочинності в Країнах Східної Європи, Моніторингової 
місії ООН з прав людини в Україні, Офісу ООН Жінки в Україні, Європейсько-
го комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню, Європейської служби зовніш-
ніх справ, Міжнародної організації з міграції, Міжнародної організації з розви-
тку права (IDLO), Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), 
Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА). 

Для залучення міжнародних партнерів до розбудови інституційної спро-
можності ДБР організовано зустрічі з представниками Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні, Консультативної місії Європейського Союзу з ре-
формування сектору цивільної безпеки в Україні, Офісу Ради Європи в Укра-
їні, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Управління ООН з обслуговування 
проектів (ЮНОПС).

Так, у лютому 2020 року Державним бюро розслідувань спільно з Офісом 
Ради Європи в Україні проведено донорську зустріч, в якій взяли участь понад 
30 представників міжнародних організацій, дипломатичних місій в Україні. Та-
кож на постійній основі забезпечується залучення експертів правоохоронних 
органів інших країн до обговорення проблемних питань діяльності Державно-
го бюро розслідувань.

Так, експерти КМЄС в Україні, Офісу Ради Європи в Україні та Офісу Управ-
ління ООН з обслуговування проєктів в Україні протягом 2020 року брали ак-
тивну участь у вивченні потреб ДБР та подальшій розробці пропозицій до про-
єктів міжнародної технічної допомоги, а саме: визначенні пріоритетів забезпе-
чення ДБР необхідним спеціалізованим обладнанням, тематики курсів підви-
щення кваліфікації працівників ДБР та програм ознайомчих візитів до право-
охоронних органів європейських країн.

З метою забезпечення прозорості під час проведення конкурсних відборів 
на вакантні посади працівників ДБР організовано участь представників міжна-
родних партнерів Державного бюро розслідувань як спостерігачів.

З метою обміну досвідом на початку жовтня 2020 року експертами Кон-
сультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної 
безпеки України для керівництва та інших працівників Державного бюро роз-
слідувань проведено презентацію на тему «Спеціальні методи розслідування. 
Операції під прикриттям», а також взято участь в обговоренні концепції впро-
вадження інституту детективів у практичну діяльність Державного бюро роз-
слідувань.

Крім того, 3 працівники ДБР взяли участь у засіданні Діалогу з прав лю-
дини між Україною та Європейським Союзом та у засіданні Підкомітету з пи-
тань свободи, безпеки та юстиції Комітету асоціації між Україною та Європей-
ським Союзом, що проходили у форматі відеоконференції Київ — Брюссель.

У межах співпраці з міжнародними партнерами ДБР у 2020 році також 
проведено такі навчальні заходи:

- онлайн-курс «Боротьба з корупцією», що відбувся за сприяння Турець-
кого агентства зі співробітництва та координації (ТІКА), участь в якому взя-
ли 5 працівників ДБР;

- онлайн-курс «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фі-
нансуванню тероризму», що відбувся за сприяння Ради Європи, участь в яко-
му взяв 1 працівник ДБР;

- IV Харківський міжнародний юридичний форум «Людська гідність і ген-
дерна рівність: конституційні метаморфози», що відбувся за сприяння Коор-
динатора проєктів ОБСЄ в Україні, участь в якому взяв 1 працівник Державно-
го бюро розслідувань;

- онлайн-курс «Розвідка з відкритих джерел», що відбувся за сприяння
Центру аналізу та синтезу інформації у Південно-Східній та Східній Європі для 
контролю за поширенням стрілецької та легкої зброї (SEESAC), участь в яко-
му взяв 1 працівник ДБР;

- онлайн-форум «Open Data Forum 2020», що відбувся за сприяння Мі-
ністерства цифрової трансформації України при партнерстві з USAID/UKaid, 
участь в якому взяв 1 працівник Державного бюро розслідувань;

- онлайн-семінар «Невидимий контроль мобільних телефонів та ноутбу-
ків: виклики для зашифрованого зв’язку», що відбувся за сприяння компанії 
«MOLLITIAM», участь в якому взяли 8 працівників ДБР;

- онлайн-семінар «Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фі-
нансування тероризму», що відбувся за сприяння Державної служби фінан-
сового моніторингу України, участь в якому взяли 5 працівників Державно-
го бюро розслідувань;

- онлайн-семінар «Розслідування злочинів у сфері незаконного розповсю-
дження зброї: національний та міжнародний досвід», що відбувся за сприян-
ня Глобальної програми ООН з вогнепальної зброї, участь в якому взяли 4 пра-
цівники Державного бюро розслідувань;

- онлайн-курс «Подолання корупції та хабарництва», що відбувся за спри-
яння Академії з розслідування економічних злочинів Поліції міста Лондон, 
участь в якому взяли 12 працівників Державного бюро розслідувань.

Загалом протягом 2020 року за сприяння міжнародних партнерів ДБР 
організовано проведення 28 навчальних заходів для працівників Бюро, в 
яких взяли участь 317 працівників центрального апарату та територіальних 
управлінь Державного бюро розслідувань.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
З метою розбудови інституційної та кадрової спроможності ДБР протя-

гом 2020 року здійснювалась системна робота щодо залучення міжнарод-
ної технічної допомоги та підвищення кваліфікації працівників Державного 
бюро розслідувань, зокрема у межах проєктів міжнародної технічної допо-
моги. ДБР виступало реципієнтом / бенефіціаром таких проєктів міжнарод-
ної технічної допомоги:

1) «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні ПРАВО»,
донор — Європейський Союз (реєстраційна картка проєкту № 3921).

У межах вказаного проєкту вжито таких заходів:
- здійснено оцінку потреб працівників ДБР у підвищенні кваліфікації, на-

самперед потреб тих працівників, які не мають попереднього досвіду робо-
ти в правоохоронних органах; 

- узгоджено тематики навчальних курсів для працівників ДБР та розро-
блено навчальні плани і учбові матеріали;

- на базі Національного університету «Одеська юридична академія» роз-
роблено програму підвищення кваліфікації слідчих ДБР, відповідно до якої 
проведено три навчальні курси за участю 59 слідчих ДБР та ін.;

2) «Підтримка дотримання ДБР зобов’язань у сфері прав людини», доно-
ром в якому виступає Координатор проектів ОБСЄ в Україні, кошторис про-
єкту — 30 000 євро (реєстраційна картка проєкту № 4398). 

У межах вказаного проєкту проведено:
- спільно з Офісом Ради Європи в Україні два тренінги на тему «Розсліду-

вання злочинів, пов’язаних з корупцією, та злочинів, пов’язаних із зловжи-
ванням владою працівниками правоохоронних органів», в яких взяли участь 
40 слідчих центрального апарату та територіальних управлінь ДБР;

- два тренінги на тему «Попередження злочинів, пов’язаних із зловживан-
ням владою працівниками правоохоронних органів», в яких взяли участь 37 
слідчих центрального апарату та територіальних управлінь Державного бю-
ро розслідувань;

3) «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо ре-
формування сектору цивільної безпеки України (2019—2021 рр.)», донор — 
КМЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, кошторис проєк-
ту (для потреб ДБР) — 22 000 євро (реєстраційна картка проєкту № 3922-07).

У межах проєкту для потреб ДБР Консультативною місією Європейсько-
го Союзу в Україні передано засоби протидії поширенню гострої респіратор-
ної хвороби COVID-2019;

4) «Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поводженням в
Україні», кошторис проєкту — 700 000 євро, донор — Рада Європи (реє-
страційна картка проєкту № 4518).

У межах вказаного проєкту проведено такі заходи: 
- розроблено проєкт Стандартизованої програми професійного навчан-

ня працівників ДБР;
- онлайн-курс програми HELP «Заборона неналежного поводження у пра-

воохоронних, безпекових та інших примусових контекстах», участь в якому 
взяли 15 працівників ДБР;

- три онлайн-консультації «Застосування Європейської конвенції з прав
людини та практики Європейського суду з прав людини», в яких взяли 
участь 35 працівників ДБР;

- три семінари «Майстерня ефективного розслідування випадків нена-
лежного поводження», в яких взяли участь 29 працівників Державного бю-
ро розслідувань;

- спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні два тренінги «Розслі-
дування злочинів, пов’язаних з корупцією, та злочинів, пов’язаних із зло-
вживанням владою працівниками правоохоронних органів», в яких взяли 
участь 40 працівників ДБР, та ін.

У межах реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги у 2020 ро-
ці було заплановано здійснення ряду візитів керівництва та інших представ-
ників ДБР до правоохоронних органів Польщі, Угорщини, Чехії та Литви, а 
також інституцій Ради Європи, держав-членів ЄС та Європолу, які у зв’язку 
з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-2019 та введенням єв-
ропейськими країнами карантинних заходів перенесено на наступний рік.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Протягом 2020 року одним із пріоритетних завдань ДБР було вирішення 

завдань кадрового забезпечення відомства, а саме:
- запровадження служби осіб рядового і начальницького складу та її нор-

мативно-правове врегулювання;
- підвищення укомплектованості персоналом, у тому числі заміщення  по-

сад в слідчих та оперативних підрозділах з категорії державної служби на 
посади осіб рядового та начальницького складу;

- організація проведення конкурсного відбору на посади в ДБР.
Станом на 2020 рік укомплектованість Бюро працівниками склала 65%,

оголошені конкурси на зайняття 1467 вакантних посад, створено 29 кон-
курсних комісій, розглянуто 22,7 тис. пакетів документів від кандидатів на 

посади, передбачені штатним розписом. Професійне навчання пройшли 213 
працівників центрального апарату.

За ініціативою Бюро Кабінетом Міністрів України врегульовано питання 
проходження служби та присвоєння спеціальних звань особами рядового 
та начальницького складу в Державному бюро розслідувань та їх співвід-
ношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і класни-
ми чинами.

Гендерне представництво (%)
Жінки Чоловіки
18,5 Працівників 81,5
16 Керівників 84
7,5 РНС 92,5

Розподіл працівників за віковими групами (%)
Від загальної кількості  

керівників
Від загальної кількості 

працівників
До 35 років 29,9 58,8
Від 36 до 60 років 69,6 40,7
Більше 60 років 0,5 0,5

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
У 2020 році професійне навчання пройшли 213 працівників центрального 

апарату ДБР, з яких 54 —  державні службовці та 159 —  працівники слід-
чих та оперативних підрозділів.

 Працівники центрального апарату Бюро проходили навчання у:
- Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового мо-

ніторингу»;
- Українській школі урядування;
- Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при Міністер-

стві закордонних справ України;
- Інституті післядипломної освіти державного вищого навчального закла-

ду «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на»;

- Льотній академії Національного авіаційного університету;
- Інституті державного управління у сфері цивільного захисту;
- Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України;
- Державному закладі «Український науково-практичний центр екстреної

медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України».
Національним університетом «Одеська юридична академія», який став 

переможцем у тендері Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) 
щодо післядипломної підготовки працівників ДБР, розроблено спеціальну 
професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації для слідчих 
ДБР та проведено відповідні тренінгові сесії на базі Національного універси-
тету «Одеська юридична академія».

Управління спеціальних операцій Головного оперативного управління 
ДБР у 2020 році взяло участь у спеціальних навчаннях на базах навчального 
центру Національної гвардії України та Інституту Управління державної охо-
рони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Начальником відділу криміналістики та експертної роботи Головного 
слідчого управління ДБР проведено вебінар: «Застосування поліграфа під 
час розслідування кримінальних правопорушень» для працівників ДБР, ін-
ших правоохоронних органів України та представників юридичної спільно-
ти (155 слухачів).

Розподіл працівників за освітою
99,3% працівників ДБР мають вищу освіту, з яких 25,1% мають 2 вищі 

освіти та більше, а 4,9% — науковий ступінь або вчене звання. Базову вищу 
освіту мають 0,7% працівників Бюро.

Працівники ДБР, які пройшли підвищення кваліфікації
Усього 526 працівників пройшли підвищення кваліфікації, з яких 369 дер-

жавних службовців, 153 осіб РНС, 4 — інших працівників.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Державним бюро розслідувань у липні 2020 року у центральному апара-
ті завершено формування Управління внутрішнього контролю Державного 
бюро розслідувань як дієвого механізму недопущення вчинення працівника-
ми ДБР корупційних та інших протиправних дій.

Під час перевірки відповідної інформації Управлінням внутрішнього 
контролю виявлено ознаки причетності працівників ДБР до вчинення кри-
мінальних правопорушень (відкрито 4 кримінальні провадження), у т.ч. за 
фактом вимагання неправомірної вигоди (80 000 доларів США) слідчим 
Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, та інших 
осіб. Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 368 КК України. Досудове розслідування 
завершено та матеріали справи направлені до суду для встановлення вини  
підозрюваних.

Під час впровадження системи виявлення та управління корупційними 
ризиками в діяльності ДБР основною метою визначено виявлення причин 
і умов, які сприяють (або потенційно впливають) учиненню правопорушень 
з боку працівників ДБР, та вжиття заходів щодо їх усунення. Так, Управлін-
ням внутрішнього контролю розроблено систему управління заходами про-
тидії корупції, спрямовану на створення додаткових запобіжників вчинен-
ню корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками ДБР, 
яка покладена в основу Антикорупційної програми Державного бюро роз-
слідувань.

Управлінням внутрішнього контролю на постійній основі проводиться 
роз’яснювальна робота з питань антикорупційного законодавства, консуль-
тування працівників ДБР, зокрема щодо декларування майна, доходів, ви-
датків та зобов’язань фінансового характеру.

Ключові показники діяльності Управління внутрішнього контролю
здійснено 136 спецперевірок кандидатів перед призначенням на посади;
надано 450 індивідуальних консультацій фінансового характеру;
направлено до НАЗК 23 матеріали для складання протоколів, з них 3 про-

токоли складено;
розглянуто 436 звернень щодо дій працівників ДБР, з них проведено 36 

службових розслідувань;
проведено 1 050 поліграфічних досліджень з працівниками ДБР та канди-

датами на службу, з них 55 відмовлено в обранні на посади до ДБР.
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

ДБР як головний розпорядник бюджетних коштів у 2020 році здійснюва-
ло свою діяльність за рахунок і в межах видатків, передбачених у Державно-
му бюджеті України за бюджетною програмою 6421010 «Забезпечення ді-
яльності Державного бюро розслідувань».

Розписом державного бюджету на 2020 рік (з урахуванням змін) для ДБР 
були затверджені видатки загального фонду у сумі 1 479 746,7 тис. грн. Ка-
сові видатки становлять 1 351 300,9 тис. грн.

У повному обсязі проведено розрахунки за спожиті комунальні послуги 
та енергоносії, послуги зв’язку, отримані товари, виконані роботи та нада-
ні послуги, проведено розрахунки за державним оборонним замовленням.

Придбано мінімально необхідну кількість комп’ютерного обладнан-
ня, спеціальної техніки для оперативних підрозділів, спеціалізованих тран-
спортних засобів. Видатки на будівництво, капітальний ремонт та рекон-
струкцію об’єктів Державного бюро розслідувань склали 68,6 млн грн. На 
придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі довгострокового 
користування) протягом звітного року спрямовано 75,6 млн грн.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У 2020 році рівень грошового забезпечення осіб рядового і начальниць-
кого складу та оплати праці державних службовців дав змогу забезпечи-
ти достатні матеріальні умови для належного виконання працівниками ДБР 
службових обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливо-
го характеру роботи відповідно до статті 20 Закону України «Про Державне 
бюро розслідувань».

Слід зазначити, що у квітні 2020 року змінами до Державного бюдже-
ту України на 2020 рік видатки на забезпечення діяльності ДБР були змен-
шені на 486,2 млн грн, внаслідок чого не вдалось у повному обсязі здійсни-
ти заплановані заходи з матеріально-технічного забезпечення, у тому чис-
лі щодо виконання робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструк-
ції та реставрації окремих адміністративних будівель, в яких розміщують-
ся підрозділи ДБР.
За результатами аудитів, проведених фахівцями Рахункової палати та Дер-
жавної аудиторської служби України, порушень під час здійснення видатків, у 
тому числі з питань нарахувань та виплати заробітної плати та грошового за-
безпечення працівникам ДБР, проведення процедур закупівель за бюджетні 
кошти, обліку та використання матеріальних ресурсів за КПКВК 6421010 «За-
безпечення діяльності Державного бюро розслідувань», за перевірений пері-
од 2020 року не встановлено.

Виконання кошторису за 2020 рік
Затверджено 
на 2020 рік

Касове  
виконання

Економія 
бюджетних 

коштів
оплата праці 1 026 862,1 975 605,4 51 256,7
нарахування на оплату праці 178 002,3 147 619,8 30 382,5
придбання предметів, матеріалів, 
обладнання (у тому числі довго-
строкового користування)

85 070,4 75 647,4 9 423

видатки на відрядження 2 116,9 1 986 130,9
оплата комунальних послуг та енер-
гоносіїв

8 957,8 6 021,2 2 936,6

оплата послуг та інші поточні ви-
датки

87 265 75 833,7 11 431,3

будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкція та реставрація адмі-
ністративних об’єктів

91 490,2 68 587,4 22 902,8

всього 1 479 764,7 1 351 300,9 128 463,8

Повна версія Звіту розміщена на офіційному вебсайті Державного бюро 
розслідувань за посиланням https://dbr.gov.ua/reports. 
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ВИСНОВОК 
Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань  

за результатами розгляду звіту за 2020 рік

24.12.2020 Наказом в.о. Директора Державного бюро розслідувань  
№ 866 затверджено склад Ради громадського контролю при Державно-
му бюро розслідувань, до якого включено 15 осіб з числа претендентів, які 
отримали найвищий бал за результатами конкурсного відбору. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 23 Закону України «Про Дер-
жавне бюро розслідувань» Директор Державного бюро розслідувань щоро-
ку, до 15 лютого, подає Президенту України та Верховній Раді України пись-
мовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за попередній рік.

Згідно з частиною четвертою статті 23 цього Закону звіт Державного бю-
ро розслідувань надається для висновку Раді громадського контролю при 
Державному бюро розслідувань, яка розглядає його протягом 10 днів з дня 
надання. Звіт Державного бюро розслідувань подається до відповідних ор-
ганів та оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю 
в разі його затвердження у встановлений строк.

27.01.2021 листом Державного бюро розслідувань № 10-20-1855 до Ра-
ди громадського контролю при Державному бюро розслідувань відповід-
но до частини четвертої статті 23 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань» для надання висновку надійшов звіт Державного бюро розслі-
дувань за 2020 рік.

Під час опрацювання звіту встановлено, що він складається з п’яти розді-
лів (всього на 48 сторінках). Кожний розділ містить інформацію про резуль-
тати роботи основних структурних підрозділів  ДБР.

2020 рік став важливим і складним для Державного бюро розслідувань 
через зміну керівництва, перезавантаження системи, затвердження Указом 
Президента України нової організаційної структури, якою створено ряд но-
вих підрозділів, зокрема Головне слідче управління, Головне оперативне 
управління, Головне оперативно-технічне управління, Управління забезпе-
чення особистої безпеки, Управління внутрішнього контролю. Перед новим 
керівництвом Бюро постало багато викликів сьогодення, які значно усклад-
нювали роботу Бюро у напрямі формування і добору кадрів.

Відповідно і перед чинним складом Ради громадського контролю стоять 
дуже складні завдання, пріоритетним з яких є взаємодія з громадськістю. І 
ми бажаємо сприяти ДБР в напрямі формування довіри окремого громадя-
нина і суспільства в цілому до цієї державної інституції. 

Радою громадського контролю розглянуто Звіт Бюро за 2020 рік, за ре-
зультатами чого встановлено таке. 

У підрозділі «Зміни до законодавства» розділу першого «Нарощування 
потужностей» зазначено, що Указом Президента України затверджено но-
вий штатний розпис, проведені конкурси на вакантні посади та приведено у 
відповідність нормативно-правову базу. 

З метою оперативного прибуття на місце події та якісного виконання за-
вдань, покладених на Бюро, наказом ДБР, не змінюючи загальну чисель-
ність, проведено організаційно-штатні зміни, результатом чого стало ство-
рення на їх базі слідчих та оперативних підрозділів з дислокацією в кожному 
обласному центрі. Конкурси на зайняття посад в цих підрозділах тривають. 

На підставі відкритого конкурсу обрано членів РГК при ДБР. 
Проведено значну нормотворчу діяльність, спрямовану на удосконален-

ня нормативної бази, яка регулює діяльність ДБР. Бюро ініційовано внесен-
ня комплексних змін до законодавства, які дозволять врегулювати важливі 
питання щодо виконання покладених завдань. 

Водночас слід зазначити, що незважаючи на те, що зроблений великий 
обсяг роботи, є ряд аспектів у цьому напрямі, які потребують вдосконален-
ня.

Зокрема конкурси на зайняття посад у слідчих та оперативних підрозді-
лах в обласних центрах ще не завершені. Об’єктивними причинами указаних 
недоліків можна вважати поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) і 
введені карантинні заходи, які значно обмежили можливості Бюро і темпи 
формування кадрів.

Необхідним є також усунення законодавчих прогалин у частині, що регу-
лює питання доступу Державного бюро розслідувань як користувача до ін-
формаційних систем, держателями яких є державні органи та органи міс-
цевого самоврядування; зберігання, носіння та застосування вогнепальної 
зброї та спеціальних засобів особами рядового і начальницького складу 
Державного бюро розслідувань; забезпечення осіб рядового і начальниць-
кого складу одностроєм тощо. Потребують уточнення окремі повноважен-

ня, закріплені в Законі України «Про Державне бюро розслідувань», як Дер-
жавного бюро розслідувань в цілому, так і Директора Державного бюро роз-
слідувань та директорів територіальних управлінь Державного бюро розслі-
дувань.

Окрім того, з метою створення умов для реалізації однієї із гарантій не-
залежності Державного бюро розслідувань, встановлених статтею 4 Закону 
України «Про Державне бюро розслідувань», щодо належного соціально-
го захисту працівників потребує комплексного нормативного урегулювання, 
зокрема, механізм застосування визначених законодавством соціальних га-
рантій, а також здійснення пенсійного забезпечення працівників Державно-
го бюро розслідувань.

Тож, усунення виявлених в процесі роботи Державного бюро розсліду-
вань прогалин та недоліків у законодавстві, яке регулює його діяльність, ма-
тиме позитивний вплив на ефективність виконання завдань, покладених на 
Державне бюро розслідувань як на державний правоохоронний орган.

З огляду на викладене рекомендуємо посилити взаємодію із Кабінетом 
Міністрів України та Верховною Радою України з метою активізації розгля-
ду питань щодо внесення змін до законодавства для покращення ефектив-
ності діяльності Бюро.

Аналізуючи розділ «Взаємодія та співпраця», встановлено, що у цьому 
році проведено конкурс та обрано 15 членів Ради громадського контролю. 
Наказом в.о. Директора Державного бюро розслідувань затверджено склад 
Дисциплінарної комісії, до якої увійшли три представники Ради та два спів-
робітники Бюро.

Поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) дещо ускладнило кому-
нікацію з громадськістю у звичному вигляді, проте були впроваджені но-
ві форми інформування суспільства — онлайн-брифінги, відеозвіти тощо. 

Відповідно до інфографіки спостерігається позитивна динаміка із збіль-
шення аудиторій офіційного вебсайту органу та соціальних мереж. 

У 2020 році на системній основі укладались меморандуми, угоди та дого-
вори між Державним бюро розслідувань та державними органами, підпри-
ємствами, організаціями. 

До комітетів Верховної Ради України Державним бюро розслідувань за 
звітний період направлено проєкти нормативно-правових актів щодо удо-
сконалення діяльності, а також розглянуто 55 проєктів законів, що надій-
шли з профільних комітетів Верховної Ради України.

У 2020 році ДБР проведено 90 заходів за участю міжнародних партне-
рів, у межах співпраці з якими реалізовано навчальні заходи для співробіт-
ників Бюро.   

З метою розбудови інституційної та кадрової спроможності ДБР протя-
гом 2020 року здійснювалась системна робота щодо залучення міжнарод-
ної технічної допомоги та підвищення кваліфікації працівників Державного 
бюро розслідувань, зокрема у межах проєктів міжнародної технічної допо-
моги ДБР виступало реципієнтом/бенефіціаром декількох проєктів міжна-
родної технічної допомоги.

З указаного можна зробити висновок, що Бюро нарощує свою потуж-
ність і покращує результати за вказаним напрямом, проте питання взаємодії 
з громадськістю на сьогодні — одне з найголовніших завдань, що стоїть пе-
ред Бюро, і потрібно неухильно рухатись вперед у цьому напрямі. Крім того, 
потребує посилення міжнародна співпраця з правоохоронними органами ін-
ших держав щодо боротьби зі злочинністю, продовження реалізації програм 
обміну досвідом з провідними європейськими країнами. Також слід продо-
вжити практику участі на постійній основі працівників Бюро у міжнародних 
заходах, потрібна організація проведення робочих зустрічей з експертами 
правоохоронних органів інших країн з метою обміну практичним досвідом.

Водночас слід зазначити, що на результати у цьому напрямі також впли-
ває епідеміологічна ситуація в країні і світі та неможливість проведення осо-
бистих зустрічей.

Під час аналізу третього розділу звіту «Команда» встановлено, що праців-
никами Бюро з метою урегулювання питань проходження служби рядовим 
і начальницьким складом опрацьовано і ініційовано прийняття ряду норма-
тивно-правових актів, зокрема постанов Кабінету Міністрів України «Питан-
ня присвоєння спеціальних звань рядового і начальницького складу Дер-
жавного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, 
а також військовими званнями і класними чинами» та «Про затвердження 
Положення про проходження служби особами рядового і начальницького 
складу Державного бюро розслідувань».

Станом на 2020 рік укомплектованість Бюро працівниками склала 
65 %, оголошені конкурси на зайняття 1467 вакантних посад, створено                                 
29 конкурсних комісій, розглянуто 22,7 тис. пакетів документів від канди-
датів на посади, передбачені штатним розписом. Професійне навчання про-
йшли 213 працівників центрального апарату. 

З указаних показників вбачається, що орган укомплектовано кадрами не 
в повному обсязі, що може свідчити про необхідність покращення роботи у 
вказаному напрямі. 

Водночас тенденція збільшення штату демонструє позитивну динаміку, 
робота в зазначеному напрямі активно проводиться, і члени РГК прогнозу-
ють, що до кінця року ДБР буде укомплектовано в межах 90 — 95 %. 

Аналізуючи частину звіту щодо діяльності Управління забезпечення осо-
бистої безпеки (далі — УЗОБ) та Управління внутрішнього контролю (далі — 
УВК) встановлено, що на кінець 2020 року укомплектованість штату стано-
вить майже 100 %. 

За матеріалами співробітників УЗОБ до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань внесено відомості про 30 кримінальних правопорушень. Так, за 
час діяльності підрозділу у вчиненні кримінального правопорушення викри-
то працівника центрального апарату Державного бюро розслідувань та ряд 
громадян, що вчиняли протиправні дії щодо співробітників Бюро або пере-
шкоджали його діяльності.

УВК  за 2020 рік опрацьовано 436 звернень щодо дій посадових осіб Бю-
ро, направлено 23 матеріали  до НАЗК для складання протоколів, проведено 
1050 поліграфічних досліджень. За матеріалами УВК виявлено 2 факти вчи-
нення працівниками Державного бюро розслідувань кримінальних правопо-
рушень, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди.

З указаного вбачається, що негативні явища мають місце і всередині 
Бюро. І хоча орган демонструє нульову толерантність до корупції, вчинен-
ня правопорушень працівниками Бюро свідчить про необхідність посилен-
ня перевірчих заходів під час вивчення і добору кадрів в Бюро, здійснення 
постійного контролю їх діяльності, попередження та виявлення злочинних 
проявів та протиправних дій як з боку співробітників Бюро, так і осіб, які на-
магаються перешкоджати його діяльності та впливати на прийняття рішень 
посадовими особами. 

Проаналізувавши частину звіту під назвою «IT — інфраструктура», слід 
зазначити, що розбудову IT-інфраструктури у Державному бюро розсліду-
вань здійснюють працівники Управління інформаційних технологій,  осно-
вним завданням якого є побудова відмовостійкої, надійної, масштабованої і 
кібербезпечної інформаційної системи Державного бюро розслідувань.

У 2020 році указаним підрозділом виконано великий обсяг роботи з впро-
вадження передових технологій, комплектації, розвитку, налаштування та 
побудови інформаційно-телекомунікаційної мережі ДБР. 

Слід зауважити, що створення інформаційно-телекомунікаційної інфра-
структури Державного бюро розслідувань є пріоритетним завданням в гло-
бальному становленні ДБР як незалежного, потужного правоохоронного 
органу. У Бюро розроблена відомча територіально розподілена транспорт-
но-обчислювальна мережа на принципах централізації та інтелектуаліза-
ції керування, спроєктований та впроваджений в промислову експлуатацію 
Центр обробки даних,  побудований на сучасному обладнанні Dell та CISCO. 
На сьогодні побудова інформаційно-телекомунікаційної системи централь-
ного апарату ДБР завершена на  80 %, але зростання кіберзагроз у світі по-

требує постійного вдосконалення як апаратної, так і програмної частини на-
явної інфраструктури. 

Нові виклики вимагають побудови комплексної системи захисту інфор-
мації як для Центру обробки даних ЦА ДБР, мережевої інфраструктури, так і 
для новостворених територіальних управлінь та розподілених слідчих і опе-
ративних підрозділів, в яких тільки починаються перші етапи створення ін-
формаційно-телекомунікаційної інфраструктури. Побудова захищених ка-
налів зв’язку між ЦА і ТУ та організація взаємодії ДБР з іншими міністерства-
ми та відомствами в розрізі обміну інформацією дуже необхідна і повин-
на стати пріоритетним напрямом діяльності Бюро. Водночас слід зазначи-
ти, що розбудова сучасної інфраструктури як важливої складової розвитку 
ДБР, побудова комплексної системи захисту інформації вимагає значного 
фінансування, якого не завжди вистачає. Глобальні проєкти замінюються на 
менш значущі, що не прискорює розвиток в інформаційному плані та пони-
жує кіберзахищеність Бюро. Інформаційно-телекомунікаційна інфраструк-
тура Бюро йде в тренді сучасних світових ІТ-практик, однак брак фінансу-
вання, кадрів і часу дещо уповільнює прогрес у цьому напрямі. 

Аналізуючи розділ «Кримінальні провадження», встановлено, що слідчи-
ми підрозділами Бюро здійснювалось досудове розслідування у 43 271 кри-
мінальному провадженні, навантаження на слідчих зросло вдвічі порівня-
но з попереднім періодом. За звітний період 8941 особу оголошено в роз-
шук, 3945 особам повідомлено про підозру, 3305 кримінальних проваджень 
направлено до суду з обвинувальним актом, стосовно 1267 осіб набрав си-
ли обвинувальний вирок, відшкодовано збитків на 19 890 660 грн, накла-
дено арешт на 93 508 930 грн. В управління АРМА передано рухоме та не-
рухоме майно на суму 312 339 000 грн, дохід від управління майном склав 
5 319 494 грн. 

Управлінням «у справах Майдану» здійснювалось досудове розслідуван-
ня у 108 кримінальних провадженнях,  20% з яких направлено з обвину-
вальними актами до суду. Бюро працює у постійній взаємодії з Офісом Гене-
рального прокурора, обласними прокуратурами у частині проведення узго-
джених заходів, спрямованих на вчасне виявлення, розкриття та припинен-
ня кримінальних правопорушень, усунення прогалин в законодавстві тощо. 
Відбувається взаємний обмін інформацією та відомостями із іншими пра-
воохоронними органами. До проведення досудового розслідування слідчи-
ми ДБР долучаються підрозділи Служби безпеки України, Національної по-
ліції України, Державної прикордонної служби України та інших правоохо-
ронних органів. 

Також слід вказати на позитивні результати діяльності — кількість ви-
сокопосадовців, притягнутих до відповідальності, порівняно з попередніми 
роками.

Значну кількість розкритих працівниками Бюро злочинів, на нашу думку, 
на даний час складають «військові злочини» невеликої тяжкості, суб’єктами 
яких є «прості» солдати.

Водночас, слід зауважити, що в Державі триває Операція Об’єднаних сил 
(далі — ООС) і підтримання військової дисципліни у відповідних підрозді-
лах та розкриття злочинів, які вчиняються вказаною категорією осіб, прямо 
впливають на забезпечення національної безпеки, тому слідчі ДБР не мо-
жуть залишати поза увагою досудове розслідування цих кримінальних про-
ваджень. Також через велику кількість їх вчинення існує проблема витра-
чання значного часу на розслідування цих злочинів. 

Проте РГК рекомендує ДБР нарощувати позитивну динаміку, започатко-
вану у 2020 році, щодо викриття і затримання військовослужбовців вищо-
го офіцерського складу, які вчиняють розкрадання військового майна та ін-
ші посадові злочини, пов’язані з корупцією та незаконним обігом зброї із 
зони ООС.  

Аналізуючи підрозділ звіту «Управління «у справах Майдану» указаного 
розділу встановлено, що спеціальний слідчий відділ Державного бюро роз-
слідувань був укомплектований та повноцінно розпочав свою діяльність 11 
січня 2020 року. 

Протягом січня-лютого 2020 року до ДБР почали надходити з Офісу Гене-
рального прокурора кримінальні провадження відповідної категорії, що до-
зволило забезпечити безперервність їх розслідування.

В лютому 2020 року Президентом України затверджено нову організацій-
ну структуру Бюро та створене окреме Управління з розслідування злочинів, 
вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013—2014 роках, Державно-
го бюро розслідувань, що істотно посилило його організаційну структуру, а 
відтак і якість досудового розслідування «справ Майдану».

Станом на сьогоднішній день чисельність управління налічує 42 посади, 
фактично працює 33 особи. 

На даний час у провадженні слідчих Управління у «справах Майдану» пе-
ребуває 73 кримінальних провадження.

Протягом 2020 року слідчими ДБР у «справах Майдану» до суду скерова-
но  23 обвинувальних акта щодо 28 осіб, серед яких 12 працівників право-
охоронних органів, 2 працівники органів прокуратури, 4 судді, 10 інших осіб.

Щодо 15 осіб отримано дозволи на здійснення спеціального (заочного) 
досудового розслідування.

З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового роз-
слідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013—
2014 роках, Державне бюро розслідувань започаткувало щомісячні звіти 
представників Управління у «справах Майдану» громадськості, які розміще-
но на сайті Державного бюро розслідувань.

Рада громадського контролю рекомендує нарощувати позитивну дина-
міку, розпочату у 2020 році, щодо викриття і затримання осіб, причетних 
до вчинення кримінальних правопорушень під час Революції Гідності, адже 
суспільство вимагає дієвих результатів, щоб жодна особа, причетна до вчи-
нення протиправних дій під час даних трагічних подій, не ухилилась від від-
повідальності.  

Крім того, необхідно продовжувати практику інформування громад-
ськості про результати роботи Управління, адже це надважливо для Родин 
Героїв Небесної Сотні та суспільства в цілому.

Аналізом підблоку цього розділу під назвою «Результати роботи опе-
ративного підрозділу» встановлено, що тільки в квітні 2020 року почалось 
укомплектування Головного оперативного управління (далі — ГОУ). Голо-
вне управління складається з 4 оперативних управлінь та Управління спе-
ціальних операцій. 

Станом на грудень 2020 року підрозділ укомплектовано працівниками на 
75 % від штатної чисельності. 

За матеріалами ГОУ розпочато 198 кримінальних проваджень, оператив-
не супроводження здійснюється у 213 кримінальних провадженнях, 93 осо-
бам у яких повідомлено про підозру. За оперативного супроводу працівни-
ків ГОУ слідчими повідомлено про підозру четвертому Президенту Украї-
ни, п’ятому Президенту України, двом колишнім Міністрам Оборони Укра-
їни, колишньому начальнику Генерального штабу Збройних Сил України та 
іншим високопосадовцям. Співробітниками проведено ряд резонансних та 
значущих операцій з виявлення, припинення та попередження протиправ-
них дій. 

Зокрема задокументовані факти вимагання: 100 тис. доларів США — в.о. 
начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням 
ДФС України, 30 тис. доларів США — начальником відділу Державної еколо-
гічної інспекції столичного округу, 70 тис. грн — начальником Запорізького 
обласного управління лісового та мисливського господарства.

Оперативними працівниками Головного оперативного управління викри-
то протиправну діяльність в організованих формах:

- за кваліфікацією «створення злочинної організації» повідомлено про
підозру керівнику та 7 співробітникам Павлоградського ВП ГУНП в Дніпро-
петровській області, які шляхом застосування до потерпілих заходів фізич-
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ного та психологічного насильства, підкупу, умовляння та надання психо-
тропних та наркотичних засобів фальсифікували факти вчинення ними зло-
чинів та факти їх розкриття з метою покращення показників оперативно-
службової діяльності;

- за отримання:
80 тис. доларів США неправомірної вигоди колишнім прокурором місце-

вої прокуратури м. Києва, який залучив до злочинної діяльності адвоката Ра-
ди адвокатів м. Києва та двох фізичних осіб; 

- 20 тис. доларів США — начальником Тернопільської ДПІ ГУ ДПС в Тер-
нопільській області, спільно з трьома фізичними особами; 

- 51 тис. грн — керівником Городищенського відділу Смілянської місце-
вої прокуратури Черкаської області спільно з начальником Городищенсько-
го ВП Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області; 

- 85 тис. грн — групою працівників Управління стратегічних розслідувань 
в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 
поліції України; 

- 3 тис. доларів США — групою працівників Святошинського УП ГУ НП
в м. Києві; 

- 3 тис. доларів США — посадовими особами Національного військово-
медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» та 
Центральної військово-лікарської комісії; 

- викрито діяльність наркоугруповання з числа військовослужбовців На-
ціональної гвардії України, яке за місцем мешкання одного з фігурантів ор-
ганізувало діяльність підпільної нарколабораторії.

З метою протидії катуванням та нелюдському поводженню з боку пра-
воохоронців за оперативного супроводу Головного оперативного управлін-
ня слідчими ДБР повідомлено про підозру керівнику та трьом співробітни-
кам сектору кримінальної поліції Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП 
в Київській області.

На базі ГОУ створено Управління спеціальних операцій, діяльність якого 
повною мірою відповідає передовим стандартам сучасного підрозділу спе-
ціального призначення. 

Головне оперативне управління за короткий проміжок часу укомплекто-
вано великою кількістю кваліфікованих співробітників, проте робота з по-
кращення нормативної, матеріально-технічної бази та нарощення кадрового 
потенціалу ще триває, адже указаний підрозділ створено «з нуля». 

Зокрема, на нашу думку, для виконання першочергових завдань, покла-
дених на указаний підрозділ, необхідно забезпечити його достатньою кіль-
кістю необхідного обладнання, озброєння та техніки, оскільки він знахо-
диться на «передовій» у боротьбі зі злочинністю, а також забезпечує безпе-
ку держави у цьому напрямі. 

Крім того, кожне територіальне управління потребує належного укомп-
лектування кадрами новоутворених відділів в областях з метою отриман-
ня попереджувальної інформації про злочини, які перебувають на стадії го-
тування та швидкого реагування на вчинені кримінальні правопорушення.

Під час розгляду частини звіту «Забезпечення проведення негласних за-
ходів» встановлено, що наприкінці лютого 2020 року до штатного розпи-
су Бюро включено Головне оперативно-технічне управління (далі — ГОТУ). 

На кінець звітного періоду цей підрозділ укомплектовано штатом на 51 %. 
Управлінням проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з: об-

стеженням публічно недоступних місць, установленням місцезнаходження 
радіоелектронних засобів, візуальним спостереженням тощо. Працівника-
ми ГОТУ в межах проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримі-
нальних провадженнях виконано 426 оперативно-технічних заходів, за ре-
зультатами яких працівниками ДБР затримано 195 осіб за вчинення кримі-
нальних правопорушень.  

Як і в ГОУ, у зазначеному підрозділі існує брак кадрів. Насамперед це 
пов’язано з досить обмеженою кількістю кваліфікованих спеціалістів вка-
заної категорії.

Також слід констатувати, що створення сучасного оперативно-технічного 
підрозділу потребує узгодження нормативно-правової бази та матеріально-
технічного забезпечення з великою кількістю регуляторів та значних еконо-
мічних витрат, що в умовах сьогодення дуже важко забезпечити за рахунок 
державного бюджету.  

Щодо збільшення кадрового потенціалу та забезпечення повноцінної ро-
боти Бюро, слід наголосити на необхідності створення відповідно до струк-
тури, затвердженої Президентом України, Інституту підготовки кадрів Дер-
жавного бюро розслідувань, завданням якого буде підготовка кваліфікова-
них кадрів визначеного напряму та підвищення кваліфікації діючих співро-
бітників, а також Науково-дослідного інституту судових експертиз, який по-
кликаний забезпечити незалежність роботи Бюро від зовнішніх втручань, 
підвищить швидкість та якість проведення експертиз, що позитивно відо-
бразиться на ефективності всього органу. 

Проте проблемою у створенні указаних установ можна визначити прога-
лини чинного законодавства та недостатнє фінансування Бюро з боку дер-
жави на їх діяльність, оскільки для їх функціонування потрібна розвинута 
матеріально-технічна база та штат працівників з відповідною освітою і вмін-
нями.

Окремо хотілося б зупинитись на питанні щодо Науково-консультативної 
ради, яка покликана надавати методичну допомогу Бюро, але роботу якої на 
цей час припинено. Її функціонування не тільки допоможе практичним пра-
цівникам у тлумаченні певних законодавчих норм, а й дасть можливість іні-
ціювати зміни до чинного законодавства.

Отже, Рада пропонує утворити Науково-консультативну раду найближ-
чим часом.

Показовими є відомості, зазначені у підрозділі «Виконання бюджетної 
програми» розділу «Виконання кошторису».

Під час огляду розділу «Виконання кошторису» слід окремо зупинитись на 
підрозділі «Виконання бюджетної програми».

У 2020 році Бюро здійснювало свою діяльність за рахунок і в межах ви-
датків, передбачених у Державному бюджеті України за бюджетною програ-
мою 6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань».

Розписом державного бюджету для ДБР були затверджені видатки за-
гального фонду у сумі 1 479 746,7 тис. грн.

За вказані кошти сплачено комунальні послуги, проведено розрахунки за 
державне оборонне замовлення, придбано мінімально необхідну кількість 
комп’ютерного обладнання, техніки тощо.

У квітні 2020 року змінами до Державного бюджету на 2020 рік видатки 
на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань були зменшені 
на 486,2 млн гривень, внаслідок чого не вдалось у повному обсязі здійсни-
ти заплановані заходи з матеріально-технічного забезпечення, у тому чис-
лі щодо виконання робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструк-
ції та реставрації окремих адміністративних будівель, в яких розміщують-
ся підрозділи ДБР.

За результатом аудитів, проведених фахівцями Рахункової палати та 
Державної аудиторської служби України, порушень під час здійснення ви-
датків, у тому числі з питань нарахувань та виплати заробітної плати та гро-
шового забезпечення працівникам ДБР, проведення процедур закупівель за 
бюджетні кошти, обліку та використання матеріальних ресурсів за КПКВК 
6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань», за пе-
ревірений період 2020 року не встановлено.

Отже, бюджетного фінансування Бюро критично не вистачає, оскільки 
потребує розвитку матеріально-технічна база новоствореного органу, нові 
будівлі не пристосовані під діяльність правоохоронного органу, більшість 
старих будівель, де здійснює діяльність Бюро, потребують суттєвих вкла-

день у ремонтні роботи та налагодження телекомунікаційної інфраструкту-
ри, комплексу систем захисту інформації тощо. Водночас інші правоохорон-
ні органи вже мають матеріально-технічну базу, яка створювалась роками, 
і вони витрачають час і кошти лише на її удосконалення, а Бюро з метою 
створення гідних умов для роботи повинно  підбирати нові приміщення або 
ремонтувати/переобладнувати/пристосовувати старі.

Фінансування необхідне як для створення нових інституцій у структурі 
Бюро, так і поліпшення функціонування вже наявних.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши звіт, Рада громадського контролю при Державному 

бюро розслідувань позитивно оцінює діяльність Бюро протягом 2020 року.
Зроблено чимало, вбачаються значні позитивні зрушення порівняно як 

з іншими правоохоронними органами, так і попередніми періодами роботи 
Бюро. Так, слід зауважити, що створення слідчих та оперативних підрозді-
лів в областях надасть можливість дійсно оперативно виконувати роботу та 
вчасно прибувати на місце вчинення правопорушень.

Нормотворча діяльність та ініціативи змін до чинних нормативно-право-
вих актів, що ініціювались Бюро, також заслуговують на визнання.

За 2020 рік видано більше 1200 організаційно-розпорядчих актів. 
Порівняно з минулими роками значно зріс кадровий потенціал. Організа-

ційна структура трансформована з урахуванням вимог сьогодення. 
Працівники чимало часу присвятили навчанню, самовдосконаленню та 

покращенню власних результатів роботи.
Робота Управління забезпечення особистої безпеки та Управління вну-

трішнього контролю також заслуговує на повагу, орган продемонстрував 
нульову толерантність до корупції, виявляючи порушників навіть серед сво-
їх працівників. 

Вдосконалено IT-інфраструктуру, покращено співпрацю з громадськістю 
та державними органами. 

Слід відзначити результати міжнародного співробітництва Бюро — на-
віть в умовах карантину та повного локдауну проводились зустрічі, що по-
ліпшувало репутацію органу та країни в цілому на міжнародній арені. В кон-
курсних відборах кандидатів на посади в Бюро брали участь представни-
ки міжнародних організацій та іноземних країн, які констатували їх прозо-
рість та відкритість. 

Завдяки потужностям оперативного підрозділу, який в цьому році тільки 
запрацював, робота з виявлення кримінальних правопорушень значно по-
кращилась, як і загальна динаміка у цьому напрямі. Бюро стає автономним 
і не мусить залежати у своїй діяльності від інших правоохоронних органів.

Якість досудового розслідування в розрізі та зіставленні з минулим пері-
одом також демонструє позитивну динаміку. 

Однак ряд питань діяльності потребують ґрунтовного доопрацювання.
Так, з метою оперативного реагування на вчинені кримінальні правопо-

рушення необхідно завершити конкурси на зайняття посад у новостворених 
підрозділах обласних центрів. 

Необхідно постійно підвищувати професійний рівень та ефективність ро-
боти оперативних працівників та слідчих Бюро за пріоритетними напрямами 
діяльності, а саме: запобігання, виявлення, припинення, розкриття та роз-
слідування кримінальних правопорушень, вчинених високопосадовцями, 
корупційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із одержанням не-
правомірної вигоди, розкраданням бюджетних коштів, кримінальних пра-
вопорушень, вчинених організованими злочинними групами, кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із порушенням прав людини під час виконання 
своїх повноважень працівниками правоохоронних органів.

Необхідно врегулювати матеріально-технічні питання забезпечення ді-
яльності ДБР.

Звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за 2020 рік розгляну-
то та схвалено на засіданні РГК при ДБР 05 лютого 2021 року.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22019050000000204 (номер справи 
243/9407/20, номер судового провадження 1-кп/243/943/2020) за обви-
нуваченням Маринченко Діани Юріївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 110 ч.2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Фалін І. Ю. 
викликає обвинувачену Маринченко Діану Юріївну. яка зареєстрована 
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Райдужна, буд. 42,  
у судове засідання, яке відбудеться 24 лютого 2021 року о 09-00 год. у 
залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

У провадженні Новогродівського міського суду Донецької облас-
ті (85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риночна, буд. 110) 
знаходиться кримінальне провадження № 22018050000000233 (номер 
справи 239/278/20, № провадження 1-кп/239/53/2020) за обвинувачен-
ням Подколзіна Володимира Єгоровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України. Суддя Новогро-
дівського міського суду Донецької області Любчик O. B. викликає об-
винуваченого Подколзіна Володимира Єгоровича, який зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, будинок 
№30, квартира № 55, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24 
лютого 2021 року о 10 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 1. 
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про на-
кладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваним Павлову Олексію Анатолійовичу, 31.01.1975 р.н., за-

реєстрованому за адресою: вул. Монанкова, буд. 94, кв. 2, м. Кадіївка  
(м. Стаханов) Луганська область, Бему Антону Зуберовичу, 26.05.1972 
р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Фестивальна буд. 55, кв. 22,  
м. Кадіївка (м. Стаханов) Луганська область, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися 17.02.2021 о 10.00, 
18.02.2021 о 10.00 та 19.02.2021 о 10.00 до Слідчого управління Голов-
ного управління Національної  поліції  в  Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1 до слідчого  
СУ ГУНП в Луганській області Афанасенкова О. Б.  для вручення повідо-
млення про підозру у скоєнні  кримінальних  правопорушень, передба-
чених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України 
по кримінальному провадженню № 12019130000000015 від 10.01.2019, 
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному кри-
мінальному провадженню. 

Повістка про виклик обвинуваченого 
в судове засідання 

На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного 
суду перебувають матеріали кримінального провадження 
№ 52015000000000016 стосовно обвинувачення Корітка 
В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Укра-
їни та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5  
ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (судова спра-
ва № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильо-
вича здійснюється спеціальне судове провадження.

З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний 
суд викликає Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 верес-
ня 1968 року народження, уродженця м. Торез Донецької 
області, який зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинуваченого 
для участі у судовому засіданні в кримінальному прова-
дженні № 52015000000000016, що відбудеться 24 берез-
ня 2021 року о 14 годині 00 хвилин, в приміщенні суду, за 
адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснювати-
меться за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є 
обставини, зазначені в статті 138 КПК України.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Суддя В. В. Маслов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
розглядає кримінальне провадження № 1/243/8/2021 
відносно Малахової Олени Олександрівни за обвинува-
ченням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України.

Обвинувачена Малахова Олена Олександрівна, 
14.05.1981 р.н., останнє відоме місце мешкання якого: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Шашуріна, буд. 5,  
кв. 43, викликається у судове засідання, яке відбудеть-
ся 24 лютого 2021 року о 10 годині 00 хвилин у розгляді 
кримінального провадження.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю. 

Суддя Н. О. Дюміна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 07 

липня 1967 року народження, на підставі ст.ст. 111, 134,  
135, 314, абзацу 5 ч. З ст. 323 КПК України викликається 
Артемівським міськрайонним судом Донецької області для 
участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судовому за-
сіданні кримінального провадження №22017050000000284 
від 25 вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко 
Людмили Володимирівни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, яке відбу-
деться в залі судових засідань приміщення суду за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 22 лю-
того 2021 року об 11 год. 00 хв. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик передбачені ст.138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченого за викликом до суду перед-
бачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Погрібна Н. М.

Після померлої 24.02.2018 року 

ЩЕБІЛОВОЇ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ, 

17.06.1954 року народження, уродженки 

м. Куп’янськ Харківської області, відкрито 

спадкову справу. Спадкоємці за законом 

та заповітом запрошуються до приватного 

нотаріуса Куп’янського міського 

нотаріального округ Харківської 

області Литвинової І. В. за адресою: 

м. Куп’янськ Харківської області, площа 

Центральна, будинок №27-А, 

у строк до 10.03.2021 року.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/1930/17 за обвинуваченням Новікова М. В. за  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова 
В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за 
відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спе-
ціального судового провадження. Обвинувачені: Новіков 
Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52. Моро-
зов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлот-
ська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 25 лю-
того 2021 року (корп. № 2, каб. №18), для участі у судо-
вому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/247/2021 
за обвинуваченням Мінкіна В. В. за ч. 5 ст. 191 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 
за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 
судовий розгляд по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться: 18.02.2021 року о 10 год. 00 хв. у при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бугіль В. В.

Державне агентство резерву України 

оголошує повторний аукціон з реалізації 

консервів рибних та м’ясних.

Аукціон відбудеться 24 лютого 

2021 року о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за 

проведення аукціону: Шевченко Н. А. 

(044) 235-17-42, Білокур А. А. 

(044) 234-13-97.

Детальна інформація про умови 

проведення аукціону розміщена 

на офіційному вебсайті Держрезерву  

України — www.gosrezerv.gov.ua.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -11  -16 -5  -10 Черкаська -11  -16 -5  -10
Житомирська -9  -14 -4  -9 Кіровоградська -10  -15 -4  -9
Чернігівська -13  -18 -8  -13 Полтавська -12  -17 -7  -12
Сумська -13  -18 -9  -14 Дніпропетровська -10  -15 -4  -9
Закарпатська -5  -10 +1  -4 Одеська -7  -12 0  -5
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Чернівецька -6  -11 -2  -7 Луганська -10  -15 -4  -9
Тернопільська -5  -10 -3  -8 Крим -5  -10 -1  -6
Вінницька -9  -14 -4  -9 Київ -12  -14 -6  -8
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Роде наш красний!
СПАДЩИНА. Нова книжка Галини Сагач про 
українські скарби краси відкриває глибини 
народної душі, натхненої любов’ю 

Павло ЛАРІОНОВ, 
заслужений працівник 

культури України, 
для «Урядового кур’єра»

«Любов — вселенська
сила. Вона пояснює 

і дає сенс життя». Ці слова 
Енштейна цитує у вступно-
му слові до книжки «Скарби 
краси»  доктор педагогічних 
наук, лауреат  Міжнародної 
премії імені Григорія Сково-
роди Галина Сагач. Цю збір-
ку нарисів, новел і публіцис-
тичних роздумів присвячено 
талантам, виявам любові, які 
надихають і зворушують, — 
освітянам. 

Прислужиться їм у робо-
ті нарис «Виховання краси 
серця у педагогічній скарб-
ниці Яна Амоса Коменсько-
го».  Теоретик і практик за-
кликав виховувати у підрос-
таючого покоління такі осно-
вні якості: мудрість, помір-
ність, мужність, справед-
ливість на основі християн-
ського благочестя і христи-
янської культури. Послідов-
ником чеського просвітите-
ля, який закликав учителів 
створювати для дітей школи 
радості, в Україні був видат-
ний педагог Василь Сухом-
линський. Разом із колекти-
вом Павлиської  школи на 
Кіровоградщині він упрова-
див у педагогічну практику 
гуманістичні засади, в осно-
ві яких — виховання красою, 
повага, доброта, чуйність і 
довіра до учня. 

Тему виховання красою 
Галина Сагач поетизовано 
розкриває у нарисі «Благо-
словенне мистецтво Решети-

лівки».  Квітуча Полтавщи-
на — душа України, яка збе-
рігає архетипи істини, прав-
ди, добра, краси та любові. У 
Решетилівці розквітають та-
ланти вихованців місцево-
го художнього ліцею. Гапто-
вані їхніми руками рушни-
ки і святкове вбрання,  ви-
ткані гобелени і килими — 
яскравий літопис національ-
ного мистецтва. За 80 років іс-
нування навчального закла-
ду шедеври решетилівських 
майстрів стали одним з попу-

лярних і впізнаваних брендів 
України далеко за її межами. 

Нарис проілюстровано 
світлинами  лауреата Націо-
нальної премії України імені 
Тараса Шевченка члена На-
ціональної спілки художни-
ків України Надії Бабенко, її 
сина, удостоєного таких са-
мих титулів, Олександра, за-
служеної майстрині народ-
ної творчості України Надії 

Вакуленко та її 
посестри за фа-
хом килимарки 
Марії Добрян-
ської. А поряд 
зачаровують 
погляд розма-
їттям яскравих 
фарб їхні твори 
ткацького мис-
тецтва.  

Галина Са-
гач так визна-
чає джерела 
таланту сво-

їх героїв: «Погляньте очима 
серця на  світлини майстрів-
класиків і помітите христи-
янські чесноти скромності, 
ясності, доброти й мудрос-
ті у погляді очей, у вира-
зі одухотвореного внутріш-
нім сяйвом обличчя, духо-
вно-моральної енергії, боже-
ственної сили». 

А далі — розповідь про 
скарби краси мальовничо-

го козацького се-
ла Петриківка на 
Дніпропетров-
щині. Петриків-
ський розпис ни-
ні відомий і по-
пулярний у всьо-
му світі. Родовід 
славних майстрів 
сягає середи ни 
ХІІІ століття, ко-
ли на цих землях 
оселилася ко-
зацька громада 
кошового отама-
на Війська Запо-
розького Петра 
Калнишевського. 
Настінний і де-
коративний роз-
пис помешкань, 
меблів, посуд, 
оздоблення зброї 
— це мистецька  
спадщина сіль-
ських художни-
ків, яку нині вдо-
сконалює і при-

множує молоде поколін-
ня вихованців і випускників 
центру  народного мистецтва 
«Петриківка» і Дніпровсько-
го театрально-художньо-
го коледжу.  2012 року тут 
впроваджено нову спеціаль-
ність — фахівець петриків-
ського розпису. 

«Поле краси безмежне й 
вічне. На ньому всім талан-
там є місце. Творча уява пе-
триківців невичерпна й нео-
сяжна: тут талант майстрів 
трансформує любов і славу в 
надзвичайної краси шедев-
ри». Так одухотворено за-
вершує нарис «Феєрія краси 
петриківського розпису» Га-
лина Сагач. Ці слова підтвер-
джують кольорові світли-
ни, що надовго приковують 
погляд магічною силою пре-
красного рукотворного мис-
тецтва.

Мальовничий Карпат-
ський край — поле багато-
гранної  діяльності худож-
ників, майстрів ткацтва,  гон-
чарства, ковальства, твор-
ців оригінальних  музичних 
інструментів,  різьбярів по 
дереву тощо. Галина  Сагач 
знайомить нас із яскрави-
ми особистостями, які зрос-
ли на цій благодатній землі, 
серед яких подружжя Ми-
хайла і Магдалини Беленів. 
Академічний скульптор-мо-
нументаліст, художник, пе-
дагог, письменник Михайло 
Белень — автор понад 50 ме-
моріальних дощок і гербів, 17 
пам’ятників, понад 500 меда-
лей. Магдалина — худож-
ник-кераміст, майстер мо-
нументально-графічного  і 
декоративного живопису. Її 
іронічно-гумористичні ви-
роби — оригінальне  втілен-
ня  традицій життя й побу-
ту краян. 

Розлого і захоплено роз-
повідає Галина Сагач про 
видатного хормейстера на-
родного хору «Калина» Гри-
горія Левченка, аналітич-
но досліджує творчість Та-
раса Шевченка-художни-
ка крізь призму його любові 
до природи. Саме любов до 
природи, вплив її сакраль-
ної краси на духовне збага-
чення людини домінує в ба-
гатьох творах письменниці.

При підготовці матеріалу 
використовувалися 

ілюстрації з книжки 
«Скарби краси»

Facebook планує 
створити свій аналог 
Clubhouse

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ. Clubhouse — це модний додаток, який 
схвилював багатьох користувачів у соціальній мережі. Він відріз-
няється своєю ексклюзивністю: зареєструватися в додатку мож-
на тільки на запрошення або почекавши в черзі. У ньому можна 
спілкуватися тільки голосовими повідомленнями, приєднуючись 
до різних розмов за інтересами, які пропонує програма.

Як повідомляє The New York Times, схожою ідеєю зацікавився 
і глава Facebook Марк Цукерберг. За словами джерел NYT, спів-
робітникам Facebook доручили створити аналог Clubhouse. По-
ки додаток знаходиться в стадії розробки і носить назву Firesidе, 
яка може пізніше змінитися. Творці Clubhouse цю інформацію не 
прокоментували.

«Ми пов’язуємо людей за допомогою аудіо- та відеотехнологій 
протягом багатьох років і завжди шукаємо нові способи поліпши-
ти цей досвід», — заяви-
ла представник Facebook 
Емілі Хаскелл.

Корпорація часто ці-
кавиться молодими пер-
спективними програмами. 
Так, в 2017 році Facebook 
придбала Instagram, ко-
ли кількість користува-
чів була майже 30 міль-
йонів. Крім того, вона ку-
пила WhatsApp і компа-
нію віртуальної реальнос-
ті Oculus.

Clubhouse займає пер-
ше місце в рейтингу Apple 
App Store у таких країнах, 
як Німеччина, Італія, Япо-
нія і Туреччина. У ньому за-
реєструвалися вже багато 
зірок Голлівуду і відомі під-
приємці. Зокрема, засно-
вник SpaceX Ілон Маск, му-
зикант Дрейк, актор Джа-
ред Лето і багато інших.
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Буяння квітів та рослин обов’язкове у вовняних килимах 
Полтавщини

Життя у всіх проявах зображено 
у керамічних виробах

Решетилівська вишивка 
«білим по білому» — 
витончений натяк на 
чистоту душі українців

Петриківський розпис втілює 
дивовижну красу козацького краю
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